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Abstract 
People with a foreign background are a big part of Sweden's citizens. Studies have shown that 

those born abroad vote in the lower extent than native-born and the increase in resources such 

as education, income, age has a positive effect on voter turnout. However, studies have shown 

that foreign-born people vote to a lesser extent than the native-born, despite the increase of 

resources. In a democracy, all citizens have the same right to participate and influence the 

political. Everyone has the right but everyone does not use it. Earlier explanations for voter 

turnout, based on the assumption that the causes have the same effect in terms of both 

domestic and foreign-born and that individuals are integrated and that no differences exist. 

The overall research question in the study of the effects of factors that influence voter turnout 

in elections or not, is different between voting native-born and foreign-born. The purpose of 

the study is to examine the cause of the effect of electoral participation or non-participation in 

elections differs between domestic and foreign-born. For the purposes developed in the paper 

a basic hypothesis being tested in empirical analyzes of data from the European Social 

Survey. The analysis is performed using logistic regression with interaction effects. The 

results of the study show that our basic hypothesis is not relevant to all the interaction 

variables, but that two of the interaction variables were significant. This means that the 

interaction effects similar to those indicated in the present study exist, which means that the 

reasons for the turnout may be different between domestic and foreign-born. 
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1. Inledning 

1.1 Övergripande forskningsfråga och syfte 
Vår västerländska demokrati bygger på att samhällets medborgare engagerar sig och är 

delaktiga i det politiska systemet. Villkor för politiskt deltagande samt fördelning av makt och 

inflytande, är viktigt för demokratin. Sverige har under årens lopp gått från att vara ett i hög 

grad homogent folk till att bli ett mycket mångetniskt land. Människor med utländsk 

bakgrund har blivit en betydande del av Sveriges medborgare. Klyftor mellan inrikes och 

utrikes födda, gällande makt och inflytande i politiken har ökat de senaste decennierna 

(Dahlstedt 2015, s. 249, 251). Valdeltagande betraktas som ett mått på demokratins tillstånd 

och är en viktig indikator inom politiken.  Om valdeltagandet sjunker, räknas det som ett 

politiskt problem. Att gå och rösta kan ses som en rättighet men också som en skyldighet 

(Bengtsson 2008, s. 45). 

 

Politiskt deltagande kan dels vara att delta i allmänna val. Det kan dels vara politisk 

representation i riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Studier har visat att 

utrikes födda röstar i lägre utsträckning än inrikes födda. Studier har också visat att ökning av 

resurser som exempelvis utbildning, inkomst och arbete har positiv effekt på valdeltagande 

(Statistiska centralbyrån 2013, s. 84). Samtidigt har studier visat att utrikes födda röstar i lägre 

grad än inrikes födda, trots ökning av resurser. Det är stora skillnader i valdeltagande mellan 

inrikes och utrikes födda och dessa skillnader har ökat. Valdeltagandet för inrikes födda steg i 

2014 års val men inte för utrikes födda. I riksdagsvalet 2014 var valdeltagandet bland inrikes 

födda 89 procent, vilket kan jämföras med 72 procent bland utrikes födda. Födelseregion har 

också betydelse, framför allt är valdeltagandet lägre bland dem som kommer från Asien, 

Afrika och de delar av Europa och som inte tillhör EU. Valdeltagandet är också lägre bland 

utrikes födda som varit i Sverige en kortare tid (SCB 2015). 

 

Om många väljer att inte delta politiskt är det ett problem som kan leda till att dessa gruppers 

intressen inte blir representerade i de politiska församlingarna. I en demokrati ska alla 

medborgare ha samma rätt att vara med och påverka på lika villkor, vare sig det gäller att göra 

sin röst hörd genom allmänna val eller representation i politiska församlingar. Alla har den 

rätten men många använder sig inte av den. Det är därför angeläget att ta reda på orsaker till 
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att människor med utländsk bakgrund röstar i längre utsträckning oavsett vilka resurser de 

tillskansat sig. 

 

Det finns många förklaringar till varför individer deltar eller inte deltar i teorier och tidigare 

forskning. Många av dessa utgår från befolkningen som en helhet och delar upp förklaringar i 

olika faktorer som exempelvis resurs- och motivationsfaktorer (kön, ålder utbildning, politiskt 

intresse till exempel). Befolkningen har setts som ett folk med liknande bakgrund. Tidigare 

förklaringar till valdeltagande, bygger på ett antagande att orsaker har samma effekt när det 

gäller såväl inrikes som utrikes födda.  Så är inte längre fallet i vårt land, menar vi och 

förklaringar till valdeltagande bör undersökas med större brädd och på ett annat sätt. I 

föreliggande studie finns ett antagande om att effekter av faktorer som påverkar 

valdeltagande, är olika utifrån om individer är utrikes eller inrikes födda. Tidigare forskning 

och teorier utgår många gånger från att individer är integrerade och att inga skillnader finns. 

Eftersom flyktingmottagandet ökat kraftigt under senare år (Migrationsverket 20016) och 

många nya medborgare förväntas integreras i det svenska samhället under de närmaste åren, 

är det angeläget att undersöka det nyss nämnda problemområdet. Så vitt vi vet har inte det 

gjorts i någon större utsträckning tidigare och därför vill vi undersöka om vårt antagande är 

rimligt. Avsikten med studien är att besvara följande övergripande forskningsfråga: 

 

Är effekter av faktorer som påverkar valdeltagande eller icke valdeltagande, olika mellan 

röstberättigade inrikes födda och utrikes födda? 

 

Syftet med studien är att ge kunskap och undersöka om orsakernas effekt av valdeltagande 

eller icke valdeltagande skiljer sig mellan inrikes och utrikes födda. I uppsatsen undersöks 

därmed om förklaringar till valdeltagande är olika eller har olika effekter hos inrikes födda 

och utrikes födda. Detta kommer att undersökas genom att jämföra ett antal oberoende 

interaktionsvariabler på den beroende variabeln valdeltagande. Undersökningen kommer att 

utföras på individnivå. För att uppnå syftet utvecklas i uppsatsen en grundhypotes som prövas 

i empiriska analyser med underlag från ESS. 
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1.2 Avgränsningar 

I denna studie kommer valdeltagande att undersökas på individnivå och är begränsat till 

riksdagsvalet i Sverige. Anledningen till begränsningen på individnivå är att materialet ifrån 

European Social Survey (ESS) är utförd på individnivå. Orsaken till begränsningen till 

riksdagsvalet är på grund av att det har blivit alltmer vanligt att väljarna röstar på den nivån 

samt att studien har begränsningar gällande resurser, då främst i form av tid. Att göra en 

undersökning på alla de tre valen, riksdags-, landstings- och kommunfullmäktigevalet, är inte 

möjligt inom tidsramen för den här uppsatsen.  

Materialet som studien bygger på är från år 2010. Grunden till att vi har använt oss av dessa 

exakta variabler är för att de har stor relevans och passar även bäst till vår teori. I vår 

undersökning var tanken från början att använda en variabel för inkomst, dock fanns den inte 

med i materialet från ESS. Därmed blir inkomstvariabeln en metodologisk avgränsning och 

inte en teoretisk, eftersom inkomst behandlas i teorin som ligger till grund för studien. Trots 

att vi inte har med inkomstvariabel i vår undersökning har vi ändå med variabeln arbete per 

vecka, vilken istället får representera inkomst.  

 

Avgränsningen som gjorts till Sverige är för att Sverige har en betydande andel utrikes födda. 

Detta medför att möjligheten att konstatera skillnader mellan inrikes och utrikes födda är 

större än i länder med en lägre andel utrikes födda. I aktuell studie kommer inte någon 

jämförelse göras med andra länder, främst på grund av resursbrist i form av tid. 

 

1.3 Disposition 
I nästkommande kapitel (kapitel 2) kommer vi att ge det kontextuella sammanhanget, vilket 

handlar om hur invandringen till Sverige har förändrats över tid. Därefter i teorikapitlet 

(kapitel 3) följer en redogörelse om valdeltagandet, vilken är den beroende variabeln i studien. 

Därefter presenteras huvudteorin Civic Voluntarism Model och i samband med den de 

oberoende variablerna. Under punkt 3.3 följer en diskussion om varför vi förväntar oss 

skillnader mellan utrikes och inrikes födda, gällande faktorernas betydelse för valdeltagande. 

Avslutningsvis behandlar kapitlet (3) sammanfattning, grundhypotes och analysmodell. Vald 

metod presenteras i kapitel 4 som efterföljs av resultatredovisning och analys och slutsatser i 

kapitel 5. Studien avslutas i kapitel 6 med en diskussion om resultat och slutsats, samt en 

diskussion om metod och upplägg. 
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2. Kontextuellt sammanhang 

I det här kapitlet kommer en bakgrund presenteras, om hur invandringen till Sverige har 

förändrats över tid. Detta för att invandringen har ändrat karaktär från 1930-talet och till idag. 

Det i sin tur har påverkat och förändrat integrationen för utrikes födda över tid. Integration 

samt förändringar av invandring över tid, är en viktig aspekt för förståelsen om varför effekter 

av förklaringar till valdeltagande kan vara olika mellan utrikes och inrikes födda. 

Invandringen började öka i Sverige runt år 1930, då antalet invandrare var fler än de som 

utvandrade. Under år 1954 hade Norden kommit överens om ett avtal, där de nordiska 

medborgarna hade rätt att arbeta, bosätta sig i de nordiska länderna utan krav på pass, 

arbetstillstånd eller uppehållstillstånd. Resultatet av detta blev att en stor andel finländare 

invandrade för att leva och arbeta i Sverige under 1960- och 1970-talet (Corman 2008, s. 

176). Sverige har under de senaste 30 åren dominerats av flyktings- och anhöriginvandring. 

Efterkrigstiden fram till mitten av 1970-talet dominerades av arbetskraftsinvandring. Industrin 

utvecklades snabbt i Sverige efter kriget, då det var stor efterfrågan på arbetskraft, något som 

de inrikes födda inte kunde täcka. Detta resulterade i att man rekryterade arbetare från andra 

länder.   

Efter 1970-talet ändrades invandringens karaktär, vilket medförde att flyktinginvandring och 

deras anhöriga har blivit de mer dominerande under 1980-talet. Därmed har 

arbetskraftsinvandringen minskat rejält. De flyktingar som är i ett land, är där på grund av de 

olika kriserna runtom i världen, som är så pass kritiska att människor är beredda att fly. Det 

som också påverkar invandringen är den specifika flyktingpolitiken som förs i mottagarlandet. 

Sedan beror antalet flyktingar i ett mottagarland på nätverket som byggs mellan de sändande 

och mottagande länderna. Under perioden 1980-2003, tillhörde en åttondel av invandrarna 

flyktingkategorin. En flykting definieras ”som en person i behov av skydd” (Corman 2008, ss. 

177-178). 
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En del utrikes födda från vissa regioner har mycket utbildning. Det är också många 

högskolenybörjare med utländsk bakgrund, vilket också har ökat under de senaste åren. 

Tendensen att studera vidare efter gymnasiet varierar dock mellan invandrargrupper från olika 

länder. Exempelvis studerar ungdomar som är födda i Finland och Iran ofta vidare.  De som är 

födda i ett afrikanskt land gör det mer sällan. Att det är skillnader mellan personer som 

studerar vidare från olika länder, grundar sig på de sociala och kulturella faktorerna. Det är 

samma faktorer som styr övergången till universitet för både inrikes och utrikes födda 

ungdomar (Corman 2008, s. 189).  

Utrikes födda i Sverige har som tidigare sagts, många gånger en lägre utbildningsnivå än 

inrikes födda. Efter avslutad grundskola ligger siffran för gymnasiebehörighet på 91 % för 

inrikes födda medan siffran för utrikes födda är 65 % (Statistiska centralbyrån 2013, s. 35). 

Vid 30 års ålder är siffran för utrikes födda som saknar eftergymnasial utbildning 17 % medan 

motsvarande siffra för inrikes födda är 9 %. När det gäller eftergymnasial utbildning är siffran 

för samma ålder betydligt jämnare. Då hamnar siffran för utrikes födda på 42 % och inrikes 

födda på 48 % (Statistiska centralbyrån 2013, ss. 43-44). Det får konsekvenser även för 

inkomsten där siffror visar att inrikes födda svenskar ofta har en högre i inkomst än 

utrikesfödda. Inrikes födda män har mellan 3000-6500 kronor högre lön i månaden än 

utrikesfödda män, när de uppnått 40-årsåldern. Skillnaden för kvinnor är lägre men trots det, 

skiljer det sig mellan 3000-4500 kronor i månaden mellan inrikes och utrikes födda kvinnor 

(Statistiska centralbyrån 2013, s. 64). Inkomstskillnaderna beror också på att individer som är 

utrikes födda också arbetar i lägre utsträckning än inrikes födda. Utrikes födda har också 

oftare så kallade enkla arbeten, inom vård och tillverkningsindustrin exempelvis. 

Tillverkningsindustrin är känsligt för lågkonjunkturer och vid lågkonjunkturen på1990-talets 

början och 2008, blev fler utrikes födda arbetslösa än vad inrikes födda blev. Det är en stor 

skillnad mellan nyanlända invandrare och utrikes födda som bott i Sverige under en längre tid. 

Andelen individer som kommer i arbete, ökar för varje år. Trots det är den totala andelen som 

arbetar, lägre för utrikes födda jämfört med inrikes födda (Statistiska centralbyrån 2013, ss. 

47-48, 50). Under den stora arbetskraftsinvandringen under 1950- och 1960-talet fram till 

början av 70-talet, var sysselsättningsgraden högre för invandrare än de inrikes föddas. År 

1995 var sysselsättningsgraden lägst bland de utrikes födda, den stod då på 74 %. Sedan dess 

har den långsamt ökat och blev 79 % år 2001. Dock har männen en högre sysselsättningsgrad 

än kvinnorna (Corman 2008, s. 190). 
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I föreliggande studie kommer vi att undersöka om effekter av faktorer som förklarar 

valdeltagande i riksdagsval, kommer att skilja sig mellan utrikes och inrikes födda. Att vara 

utrikes född innebär att vara född utanför Sverige. Ännu fler har utländsk bakgrund, vilket 

kan innebära att vara född i Sverige men att en eller båda föräldrarna är utrikes födda. I 

föreliggande undersökning kommer vi att undersöka om skillnader finns i valdeltagandet 

mellan utrikes och inrikes födda och därmed används begreppen inrikes och utrikes född, 

vilket alltså innebär personer som är födda inom eller utanför Sverige (Edling 2015, s. 14-15). 

3 Teori 

3.1 Valdeltagande  

Den beroende variabel i uppsatsen utgörs av individers valdeltagande i riksdagsvalet 2010. 

Undersökningen kommer därmed ske på individnivå, det vill säga att vi ska undersöka 

effekter av faktorer som påverkar individer som är inrikes och utrikes födda gällande 

valdeltagandet i det svenska riksdagsvalet 2010. Den beroende variabeln kommer att testas 

mot ett antal oberoende variabler.   

Som det nämndes tidigare har det på senare år blivit vanligare att rösta på riksdagsvalet, detta 

har resulterat i att valdeltagandet har ökat något. I det senaste riksdagsvalet 2014 deltog 85,8 

procent av de röstberättigade. Det är ett tecken på att medborgarna utnyttjar sin rösträtt i 

större utsträckning och speciellt de som tillhör grupper som tidigare har röstat i lägre 

utsträckning (SCB 2016). De svenska medborgare som är födda inrikes röstar i större grad i 

riksdagsvalet än de som är födda utrikes. Mellan valåret 1991 och 2006 ökade denna skillnad. 

Mellan valåren 2006 och 2010 skedde dock en minskning av skillnader mellan inrikes- och 

utrikes födda. Studier visar vidare att skillnaden mellan de inrikes- och utrikes födda valåret 

2010 var 14 procentenheter. Studier visar också att valåret 2006 kännetecknas av att det var 

den högsta skillnaden mellan inrikes och utrikes födda, då det låg på 18 procentenheter 

(Statistiska centralbyrå 2013, s. 81). 

 

Valdeltagandet är generellt sett högre i riksdagsvalet än i valen till landstinget och 

kommunfullmäktige. I alla de tre valen är valdeltagandet högre bland kvinnor än bland män 

och detta gäller för såväl inrikes som utrikes födda. Bland utrikes födda är dock skillnaderna 

större än hos inrikes födda. Valdeltagandet påverkas också som tidigare nämnts, av tiden 

individen bott i Sverige. Personer som bott kortare tid än 10 år har en deltagarstatistik för 
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riksdagsvalet på 64 procent. Den siffran stiger med åren individen bott i Sverige, men trots 

detta deltar utrikes födda i lägre utsträckning än inrikes födda. 2010 var valdeltagandet för 

utrikes födda som bott i Sverige i minst 20 år 77 procent, medan siffran för inrikes födda låg 

på 80 procent. Även födelseregioner påverkar valdeltagandet (Statistiska centralbyrå 2013, s. 

81-82). 

Allmänna val hålls vart fjärde år och är ett starkt uttryck för att demokratin är en viktig del av 

Sverige. Detta resulterar med att sju miljoner röstberättigade får möjligheten att lägga sin röst 

på partier som ska representera dem i riksdag, landsting och kommuner (Regeringen 2016). 

Enligt svensk lag räknas alla svenska medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och 

som är eller har varit bosatta i landet, röstberättigade i de allmänna valen. Det är dock skillnad 

mellan de som har rösträtt till kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och riksdagsvalet. 

Medborgarna från EU-länder samt Norge och Island som fyller 18 år senast på valdagen har 

endast rösträtt till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Samtidigt måste utländska 

medborgarna från andra länder ha varit folkbokförda i Sverige i mer än tre år i följd före 

valdagen, för att få rösta i val till kommun och landstingsfullmäktige (Regeringkansliet 2016). 

Detta innebär att alla innevånare inte räknas som röstberättigade till riksdagsvalet. Villkor för 

rösträtt i riksdagsvalet är att ha svenskt medborgarskap och att på valdagen ha fyllt 18 år 

(Oscarsson 2008, s. 73). 

3.2 Civic Voluntarism Model – CVM-modellen 
Undersökningens oberoende variabler utgörs av 11 variabler. Dessa variabler räknas sedan 

om till interaktionsvariabler och analyseras genom logistisk regressionsmodell med 

interaktionsfaktor (se utförlig beskrivning i metodavsnittet, kapitel 4). Variablerna 

representerar motivationsfaktorer, nätverks- och rekryteringsfaktorer och resursfaktorer och är 

totalt 11 till antalet.  Dessa förklaringar ingår som delar i CVM-modellen, vilket är en 

framträdande teori om politiskt deltagande från 1995. Även forskning och undersökningar 

utifrån svensk kontext kompletterar vår huvudteori. 

 

Civic Voluntarism Model är alltså en teori om politiskt deltagande, som utvecklats av Verba, 

Schlozman och Brady. Modellen handlar om förklaringar till politiskt deltagande och varför 

deltagandet är ojämlikt fördelat mellan olika individer. I teorin har författarna valt att fokusera 

på förklaringar på varför en del människor väljer att inte vara politiskt aktiva, i stället för att 

ställa frågan varför människor är politiskt aktiva. Det är främst tre skäl som anges. För det 

första för att människor inte kan delta, framförallt handlar det om brist på resurser i form att 
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exempelvis tid och pengar. För det andra för att de inte vill delta, på grund av avsaknad av 

politiskt intresse och engagemang för politik. För det tredje för att de inte blivit tillfrågade, 

det vill säga att de inte är aktiva i olika nätverk, exempelvis organisationer som kan vara en 

inkörsport till att bli rekryterad till politiskt deltagande och som också kan väcka intresse för 

deltagande.  Dessa tre förklaringar: brist på resurser, avsaknad av engagemang och motivation 

samt att inte vara aktiv i nätverk är var och en oberoende faktorer till varför vissa medborgare 

deltar politiskt och andra inte gör det. Men faktorerna hänger också samman och interagerar 

med varandra (Verba, Schlozman & Brady 1995, s. 15-16). Intresse och motivation till 

politiskt deltagande exempelvis, är högre bland personer med välutbildade föräldrar som har 

en hög socioekonomisk status. Om politiska frågor exempelvis diskuteras i ett barns hem 

tidigt i livet, innebär detta en typ av socialisering som kan ha betydelse för det politiska 

intresset senare i livet. Dessa individer tenderar sedan i högre grad bli tillfrågade att delta 

politiskt (Verba, Schlozman & Brady 1995, s. 20). Med andra ord påverkas barnen i hög grad 

av föräldrarna. Barn med föräldrar som är politiskt engagerade tenderar att själva i vuxen 

ålder att bli politiskt engagerade. Barnen följer föräldrarnas fotspår.  

 

Tillgång till resurser och engagemang är alltså en förutsättning för politisk aktivitet över 

huvud taget. Finns inte dessa två komponenter innan, är det inte särskilt troligt att en individ 

kommer att bli politiskt aktiv även om denne blir tillfrågad. Resursförklaringar är det som är 

lättast att mäta och att tolka till skillnad mot andra förklaringar, vilket ger en högre grad av 

reliabilitet och validitet. Andra förklaringar kräver ett större mått av tolkning (Verba, 

Schlozman & Brady 1995, s. 270). 

3.2.1 Motivationsförklaringar  

En del av förklaringar till valdeltagande enligt CVM-modellen är motivation/engagemang. 

Det vill säga den psykologiska benägenheten och intresset för politik som individer har och 

som gör att de väljer att delta. Det kan förklaras som en känsla av att kunna påverka och göra 

skillnad, samt en tillfredsställelse av att utföra det samhällets normer säger att individen är 

skyldig att göra (Verba, Schlozman & Brady 1995, s.272). Motivationsförklaringarna och 

således de oberoende motivationsvariablerna i föreliggande studie är: politiskt intresse, 

förtroende för parlamentet, förtroende för politiker, partiidentitet och nöjdhet med 

demokratin. 
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Politiskt intresse innebär att även människors bilder och upplevelser av det politiska systemet, 

har inverkan på valdeltagandet, vilket Bengtsson (2008) benämner som Politiska attityder. 

Intresse och åsikter gällande politik, politikerförtroende och hur människor upplever sin egen 

förmåga har effekt på röstningsbenägenhet. Individers egna attityder, normer och värderingar, 

det vill säga det som präglas genom socialisering i barndomen, tros också ha betydelse för hur 

människor röstar. En annan faktor som studerats är hur stort förtroende individer har för det 

demokratiska systemet (Bengtsson 2008, ss. 109-110). Människor kan också känna 

tillfredsställelse av att rösta, genom att de känner att de har varit med och påverkat samt 

fullföljt sin medborgliga plikt. Ett visst underhållningsvärde kan inte heller uteslutas, det kan 

alltså upplevas både lite spännande och högtidligt att gå till valurnorna. Att gå och rösta kan 

också ses om en norm i samhället, vilket gör att många röstar av den anledningen. Dessa 

faktorer kallar Teorell och Westholm för selektiva incitament (Teorell & Westholm 1999, 

s.152-153, 155). 

Det finns även antaganden om att vanan och så kallade smittoeffekter påverkar 

valdeltagandet. Detta innebär att om individer väljer att delta i ett val exempelvis EU-val, är 

sannolikheten större att densamme väljer att delta vid riksdagsvalet också. Ett annat skäl till 

att delta är att valdeltagandet ses som en medborglig plikt (Teorell & Westholm 1999, s. 146-

148). Människor gör också en kalkyl av hur betydelsefullt deras deltagande i val är samt om 

de anser att deras röst kommer att kunna påverka resultatet. Att avstå från att rösta kan för en 

del individer också kännas som ett svek mot dem som röstar, ett tankesätt om sig själv som en 

kollektiv grupp (Teorell & Westholm 1999, s.148-150). 

Det finns också ett antagande om att sannolikheten för att gå att rösta påverkas av 

äktenskapet. Det har alltså visat sig att civilstånd påverkar röstning, vilket innebär att 

ensamstående röstar i lägre utsträckning än gifta och sammanboende. Med andra ord  om en 

av parten i äktenskap engagerar sig i att skaffa alla information om hur man ska rösta, då är 

chans större att också den andra parten blir motiverad att gå och rösta (Teorell & Westholm 

1999, s.159). 

När det gäller politiskt förtroende och förtroende för riksdagen bygger ett civiliserat samhälle 

på visst mått av förtroende mellan människor och tilltro till gemensamma institutioner. I 

Sverige och även i övriga Norden är detta förtroende högt, både när det gäller det horisontella 

mellanmänskliga förtroendet och gällande förtroendet för institutioner. Trots dessa höga 

siffror visar mätningar att det politiska förtroendet har sjunkit sedan 1960-talet när 
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mätningarna började, för att slå bottenrekord på 1990-talet. Sedan dess har en uppgång 

gällande förtroende gått att skönja igen. Samma trend konstateras i valundersökningar där en 

uppgång av politikerförtroende kan urskiljas (Oscarsson & Holmberg 2008, s. 209-210). 

Enligt Valundersökning 2010 och SOM-studien har förtroende för politiker ökat drastiskt i 

Sverige mellan valen 2006 och 2010 (Oscarson & Holmberg 2012, s. 347).   

Förtroendet är som sagt en grundsten i varje samhällsbygge. Inget samhälle kan fungera utan 

ett visst mått av medborgligt förtroende. Inom forskningen görs en distinktion mellan 

horisontellt och vertikalt förtroende. Det horisontella “förtroendet gäller tilliten människor 

emellan medan det vertikala förtroendet avser människors tilltro till ett samhälles olika 

institutioner” (Oscarson & Holmberg 2004, s. 246). Enligt studier i Sverige är det horisontella 

förtroendet det högsta också internationellt sett, och det visar inte heller någon tendens på att 

det ska försvagas. Trots att det institutionella förtroendet är högt i Sverige jämfört med 

internationellt, visar studier att inom vissa områden och institutioner finns klara 

försvagningstecken (Oscarson & Holmberg 2004, s. 247). Inom andra politiska institutioner 

har det däremot fått motsatt resultat. Exempelvis har riksdagen och kommunstyrelserna fått 

större förtroende sedan bottenåren 1996/1997 (Oscarson & Holmberg 2004, s. 247). 

 

Politikerförtroendet är relativt likartat i olika samhällsgrupper, även om det finns skillnader. 

Män, studenter, högutbildade, anställda i offentlig sektor är sociala grupper som har visat sig 

ha ett något högre förtroende för politiker än genomsnittet i Sverige. Även boende i 

mellanstora städer, regelbundna kyrkobesökare, nya svenskar och även invandrare utan 

svenskt medborgarskap, tillhör dem som är lite mer positiva till politiker. Således har kvinnor, 

arbetslösa, landsbygdsbor, lågutbildade, arbetare, sjukpensionärer, anställda i privat sektor 

och de som inte besöker kyrkan ett något lägre politikerförtroende. De som har minst politisk 

makt tenderar också att ha den största misstron till politiker, dessutom är förtroendet lägst 

bland dem som är oengagerade och okunniga gällande politik. Detta kan ses som positivt för 

demokratin, att de som är intresserade och engagerade är de med störst förtroende (Oscarsson 

& Holmberg 2008, s. 214-215, 217).   

 

När det gäller nöjdhet med demokratin i Sverige, visar mätningar på en uppåtgående trend. 

Positivt samband mellan nöjdhet med demokratin och politiskt förtroende har fastslagits och 

alltså ökat under början av 2000-talet (Oscarsson & Holmberg 2008, s. 213-214). Studier 

visar att det finns två olika grupper av människor, dels de som är misstrogna mot politikerna 
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men som tycker att demokratin funkar bra, och dels de andra som har förtroende för 

politikerna men i praktiken är kritiska mot demokratin (Oscarson & Holmberg 2004, s.253). 

 

Politikförtroende och att vara anhängare till ett parti och identifiera sig med det, är inte 

samma sak. De som är anhängare till ett visst parti har också ett högre förtroende än de som 

inte identifierar sig med ett parti. Partiidentifikationen har till skillnad mot politiskt förtroende 

fortsatt att minska även efter 1990-talets bottennoteringar och gäller alla partier i Sverige. Det 

är dock inget enskilt svenskt problem utan upplevs i de flesta västerländska demokratier. 

Dock har andra länder börjat se en ökning i partiidentifikationen på senare år, något som inte 

Sverige upplevt däremot. Svenska partier förlorar också medlemmar. Den sjunkande 

partiidentifikationen är alltså ett enskilt fenomen. När det gäller nöjdhet med demokrati och 

politiskt förtroende har det snarare ökat något (Oscarsson & Holmberg 2008, s. 224-226). En 

viktig fråga som uppstår då är varför inte partiidentifikationen har ökat i Sverige på samma 

sätt som i andra länder. Ett svar på det kan vara att Sverige kanske har blivit mer 

individualiserat och postmodernt än andra länder (Oscarsson & Holmberg 2013, s.353-354). 

Studier visar att den sjunkande partiidentifikationen har resulterat i att väljarna har lättare att 

byta parti. Med andra ord är känslan av lojaliteten mot det gamla partiet inte lika stark som 

den tidigare varit. Samtidigt finns det fler partier i Sverige i förhållande till de fem partier 

som fanns för tjugofem år sedan. Det finns en tydlig rörlighet bland väljarna, andelen väljare 

som bytte parti mellan valen 1956 och 1960 var 11,4 procent och den andelen ökade till 37,1 

procent mellan 2002 och 2006. Det ökade även till 32,6 procent i valen mellan 2006 och 

2010 (Oscarsson & Holmberg 2013, s.384). Rörligheten över blockgränsen är emellertid inte 

lika stor. Den stora majoriteten av svenska väljare är fortfarande trogna till sitt partiblock i 

valen. Med andra ord har vi mer rörliga väljare i Sverige och deras förtroende varierar. 

Rörligheten är dock som sagt i mindre utsträckning när det gäller väljare som rör sig över 

blockgränsen (Oscarsson & Holmberg 2013, s.384). 

Att det finns ett samband mellan individernas sociala position och röstningsbeteende i de 

industrialiserade västdemokratier men också i Sverige är inget nytt. Sverige räknas än idag 

som ett av de länder som präglas av ett röstningsbeteende som är starkt kopplat till sociala och 

ekonomiska strukturer. Klassröstning ligger i Sveriges tradition. Trots det har det visat sig att 

också andra sociala stratifieringar som religion och region starkt påverkar röstningsbeteenden 

i Sverige (Oscarsson & Holmberg 2013, s. 74). 
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3.2.2 Nätverks- rekryteringsförklaringar 

Modellens andra komponent är nätverk/rekrytering. I aktuell studie är de oberoende nätverk-/ 

rekryteringsvariablerna: aktiv i föreningsliv och arbetstimmar per vecka. Många gånger sker 

rekrytering till politiskt deltagande på arbeten, inom olika organisationer och kyrkan från 

vänner, släktingar och i bekantskapskretsen. De som blir rekryterade på det sättet är ofta redan 

engagerade och skulle troligtvis börja delta ändå, men att bli tillfrågad kan trigga igång 

deltagandet (Verba, Schlozman  & Brady 1995, s. 272-273). I USA kan deltagande i kyrkan 

ses som ett sätt att bli rekryterad. Kyrkan är en social institution där och är betydande för dess 

medborgare. Sverige går emot att bli ett alltmer sekulariserat land och kyrkan har inte samma 

betydelse för valdeltagandet här som i exempelvis USA (Teorell & Westholm 1999, s. 168). 

Detta icke politiska deltagande i samhällslivet så som arbetslivet, frivilligorganisationer eller 

kyrkan exempelvis kan ses som en inkörsport till ett utökat samhällsengagemang där 

människor ökar på sina medborgliga färdigheter. Dessa fungerar alltså också som naturliga 

arenor för politisk rekrytering (Verba, Schlozman & Brady 1995, s. 369). 

 

Teknologin har ett stort inflytande gällande rekryteringen. Genom personliga intressen och att 

det spelar en stor roll i medborgarnas liv, får samtidigt också medborgaren förfrågningar via 

mejl, om att delta i olika politiska kampanjer eller vid kriser. Nästan hälften av rekrytering till 

den politiska aktiviteten kommer från personliga kontakter, så som familj, vänner och 

bekanta. En väldigt liten del kommer från utomstående (Verba, Schlozman & Brady, 1995 s. 

142-143). När det gäller personliga kontakter är det mer troligt att man får en positiv respons 

än vid förfrågningar från utomstående. När det gäller frågan om vem som frågar vem till att 

bli rekryterad, är det individer med låg inkomst, de med en liten formell utbildning samt latin- 

och afroamerikaner i USA som blir minst tillfrågade om att bli politiskt engagerade (Verba, 

Schlozman & Brady 1995, s. 152 -154). Utifrån detta kan sägas att nätverk är en faktor som 

påverkar valdeltagandet, samt att vem som blir tillfrågad spelar en roll i valdeltagandet också, 

då vissa utesluts mer än andra. 

 

Människors benägenhet att rösta påverkas också av hur de identifierar sig med partier. En 

annan faktor är om partierna lyckas mobilisera väljarna. Om individer deltar i det civila 

samhället och i andra organisationsformer samt har personliga kontakter, resulterar det sig 

ofta i en positiv effekt på valdeltagandet. Det kan till exempel handla om 
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frivilligorganisationer, föreningar, engagemang i samhället och deltagande i kyrkan 

(Bengtsson 2008, ss. 106-108). 

3.2.3 Resursförklaringar  

De oberoende resursförklaringarna i föreliggande underökning är: ålder, utbildningsår, 

arbetstimmar per vecka och kön. I CVM-modellen är det främst tre typer av resurser som 

avses. Dessa är tid, pengar och medborgliga färdigheter. Om individer innehar dessa 

resursfaktorer är det mer sannolikt att de kommer att mer bli politiskt aktiva än vid avsaknad 

av dessa. Tid behövs för att kunna engagera sig politiskt, för att lösa problem som uppstår i 

samhället, kampanjarbete och för att gå och rösta. Pengar, det vill säga ekonomiskt bidrag till 

kandidater och politiska projekt är vanligt förekommande i USA, vilken den här teorin bygger 

på. Det är inte lika vanligt i Sverige, men däremot kan sägas att ekonomiskt starka individer 

kan tänkas ha resurser för att frigöra mer tid. En god ekonomi gör att människor lättare kan 

köpa exempelvis tjänster i större utsträckning än fattiga för arbeten i hemmet, såsom 

hushållsnära tjänster, reparationsarbeten och trädgårdsarbeten. Detta gör att tid kan frigöras 

för politiskt deltagande. (Verba, Schlozman & Brady 1995, s. 270-271, 290-291). Resurserna 

är av varierande slag för olika grupper beroende på faktorer som inkomst, utbildning, yrke, 

etnicitet, kön (Verba, Schlozman & Brady 1995, s. 288).  Författarna av modellen drar 

slutsatsen att tid till skillnad mot pengar verkar vara en resurs som trots allt är relativt jämnt 

fördelad mellan fattiga och rika, svarta och vita, och mellan välutbildade och mindre 

välutbildade. Sammantaget betyder det att resursen tid inte påverkas av faktorer som inkomst 

utbildning, yrke, etnicitet, kön och religion (Verba, Schlozman & Brady 1995, s. 302-303). 

De som har medborgliga färdigheter, det vill säga har kommunikations och 

organiseringsförmåga, har lättare för att delta. Med det menas individer som kan tala och 

skriva väl samt har erfarenhet i organisationer och föreningar ser politiskt deltagande som 

mindre skrämmande än andra som saknar den kunskapen. Dessa färdigheter grundläggs redan 

i hemmet och framförallt i skolan. Attityder till politik och deltagande växer i takt med 

utbildningsnivå, vilket i sin tur påverkar vilket arbete som individer väljer senare i livet 

(Verba, Schlozman & Brady 1995, s. 304-305). 

 

Människors olika förutsättningar och resurser har inverkan på hur och om de röstar. Detta 

kallar Bengtsson (2008) för Personliga karaktäristika. Exempel på resurser är tid för att gå 

och rösta samt att ha möjlighet och intresse gällande val av parti.  Strukturella förklaringar 

kan påverka hur människor röstar, vilka kan vara ålder, utbildning, inkomst och kön 
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exempelvis. Dessa brukar benämnas som socioekonomiska och demografiska faktorer och 

kan i slutänden leda till att individer får ojämlika resurser i form av kunskap om politik, 

erfarenhet, tid och pengar. Välkänt är att demografiska faktorer påverka valdeltagandet, 

genom att individer med hög utbildning, hög inkomst, inrikes födda samt förvärvsarbetande 

röstar i högre utsträckning (Bengtsson 2008, ss. 102-104; Teorell & Westholm 1999, s.156). 

Medelålders människor röstar oftare än yngre. I en del länder har det visat sig att kön är en 

faktor som påverkar valdeltagandet. Det har dock förändrats över tid (Bengtsson 2008, ss. 

104-106). Att ta sig tid att gå och rösta kan ses som en kostnad för individer. I vissa länder har 

det visat sig att regler för röstningsregistrering som finns i exempelvis USA, är en faktor som 

är hindrande för valdeltagandet. Att förlägga valdagen på en ledig dag samt att det finns 

möjlighet till poströstning är en faktor som främjar deltagandet. I länder som har 

röstningsplikt är valdeltagandet förstås stort också (Teorell & Westholm 1999, s. 151). 

 

Som nämnts tidigare är utbildningsnivå en viktig skiljelinje, när det gäller frågan om 

valdeltagande. Enligt nya undersökningar utbildar sig yngre generationer i högre utsträckning 

än tidigare. Därför kan det också förväntas större utbildningssocialiserade effekter på attityder 

och beteenden (Oscarsson & Holmberg 2013, s.97). Eftersom de yngre generationerna 

utbildar sig alltmer på universitet, förändras också betydelsen av utbildning. Enligt studier har 

den nya utbildningsrevolutionen gjort att de svenska medborgarna som innehar 

universitetsexamen nu överstiger 30 % . Det har visat sig att svenska medborgare lägger allt 

mer tid på utbildning och detta resulterar i att de blir mer specialiserade. Utbildningsmeriter 

räknas som hårdvaluta i ett globaliserat och internationaliserat samhället (Oscarsson & 

Holmberg 2013, s. 97). 

 

Ålder är en faktor som också har betydelse för valdeltagandet. De som är yngst och äldst är de 

som röstar i lägst utsträckning. När det gäller ålder har utrikes födda ändå, oavsett ålder ett 

lägre valdeltagande än inrikes födda. Även socioekonomiska faktorer, som CVM-modellen 

beskriver som resursfaktorer tillsammans med ålder och kön och till delvis arbete, påverkar 

valdeltagandet. Benägenheten att gå och rösta ökar i takt med att utbildningsnivå och inkomst 

ökar. Detta är dock inte fallet när det gäller utrikes födda. Valdeltagandet är trots goda 

socioekonomiska resursfaktorer, lägre bland utrikes födda jämfört med inrikes födda 

(Statistiska centralbyrå 2013, s. 81-82). 
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3.3 Varför förväntas skillnad gällande faktorernas betydelse för 

valdeltagandet mellan inrikes och utrikes födda? 
Vi förväntar oss alltså att faktorer som påverkar valdeltagandet, har olika effekt hos utrikes 

och inrikes födda. Vi menar att exempelvis faktorer som bostadssegregering, som bidrar till 

en lägre grad av integration, gör att faktorer som har positiv effekt på valdeltagandet vid hög 

integration får en lägre effekt om integrationen är låg. Vid svag integration är behovet av 

kompensation av resurser, motivationsfaktorer och nätverks-/ rekryteringsfaktorer större för 

utrikes födda, när det gäller positiv effekt på valdeltagande. Det innebär alltså att effekten av 

resurser förväntas bli mindre vid svag integration, än vid stark integration. Anta till exempel 

att en person som utrikes född ökar på sina utbildningsår, det vill säga tillskansar sig mer 

resurser, då blir inte effekten på valdeltagande densamma om individen bor i ett 

bostadssegregerat område, som om personen var välintegrerad. I teorier som till exempel 

CVM-modellen finns antaganden om att en ökning av resurser bidrar till ett ökat 

valdeltagande. Hypotesen som ligger till grund i föreliggande studie, bygger på att effekten av 

ökningen av resurser är mindre hos utrikes födda än hos inrikes födda.  

 

Arbetskraftinvandringen var, som tidigare sagts, stor på 1960-talet. Därefter ändrades 

invandringens karaktär, till att bli mer flyktinginvandring och invandringen till Sverige har 

ökat de senaste åren. De flesta som invandrat till Sverige är födda i Asien, Afrika och EU. 

Exempelvis år 2011 var det 9 procent som var från Afrika, 30 procent från Asien och de flesta 

är unga personer i yrkesaktiva åldrar (Statistiska centralbyrån 2013, s. 13). Betygen i skolan 

för de utrikes födda påverkas starkt av hur länge de har bott i Sverige (Statistiska centralbyrån 

2013, s. 14). Detta har lett till att de elever som bott i Sverige kortare tid får lägre meritvärde i 

grundskolan, vilket resulterar i att en lägre andel får behörighet till gymnasiet i jämförelse 

med de som bott i Sverige under längre tid. Samma gäller även gymnasiebetyg, där de 

utrikesfödda har genomsnittligt lägre betygspoäng än de som är födda i Sverige. Mellan åren 

2006 till 2011 har det genomsnittliga meritvärdet i grundskolan ökat för elever födda i vissa 

regioner men inte de från Afrika, där även invandringen har varit högre ifrån. Gällande den 

eftergymnasiala utbildning, har det blivit en ökning till skillnad från perioden 2002-2006 både 

för utrikes och inrikes födda 30-åringar totalt, fast andelen med endast grundskoleutbildning 

är högre hos utrikes än de inrikes föda (Statistiska centralbyrån 2013, s. 14). 

 

Eftersom utbildningen är viktig för integrationen och även en del av den, så kan man se detta 

som en negativ effekt på valdeltagandet, om vi utgår ifrån studieresultaten för de utrikes födda 
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samt att utbildningsnivån är lägre också jämför med inrikes föda. Enligt studierna är det även 

en skillnad gällande arbete mellan de inrikes och utrikes födda. Utrikes födda är mindre 

sysselsatta, alltså att förvärvsarbete ligger på en lägre nivå än de som är födda i Sverige. År 

2011 var det 82 procent förvärvsarbete för de inrikes födda och 57 procent för utrikes födda i 

åldrarna 20-64 år (Statistiska centralbyrån 2013, s. 13). Studierna visar även att utrikes födda 

är den gruppen med lägst inkomst oavsett vilken födelseregion i jämförelse med inrikes födda 

(Statistiska centralbyrån 2013, s. 75). En av anledningarna är den korta tiden de bott i Sverige. 

Även de som bott här länge har lägre förvärvsfrekvens bland utrikes födda än de som är födda 

i Sverige. Tar man det ett steg längre och studerar födelseregioner, så är det främst från Afrika 

och Asien som har lägst förvärvsfrekvens (Statistiska centralbyrån 2013, s. 14). 

 

I teorier som behandlar valdeltagande, finns alltså ofta antaganden om att individerna redan är 

integrerade i samhället, vilket inte alltid fallet i realiteten. Tidigare forskning har sett inrikes 

och utrikes födda som förklaring till valdeltagande, inte som villkor för faktorernas effekt. Det 

vill säga tidigare forskning har inte sett till vilken effekt olika faktorer har på valdeltagande, 

utifrån förutsättningen att vara utrikes respektive att vara inrikes född. Vår grundmodell som 

presenteras i 5.1 utgör en standardmodell utan prövning av interaktionseffekter och är av den 

typen av modeller finns i tidigare teorier. Detta medför att det finns en brist i teorin och därför 

vill vi undersöka och ge kunskap om detta. Om våra antagande stämmer, är detta viktigt att ta 

i beaktande när studier av orsaker till valdeltagande utförs. Vi har för avsikt att undersöka om 

sådana effekter existerar samt att påvisa vilka av de undersökta faktorerna som har betydelse. 

Denna förväntan kommer att empiriskt prövas i den kommande analysen.  

3.4 Sammanfattning, grundhypotes och analysmodell 
Vi kommer att undersöka individernas valdeltagande i riksdagsvalet 2010. Vi förväntar oss att 

faktorer som förklarar valdeltagande i riksdagsval kommer att skilja sig mellan utrikes och 

inrikes födda. Vår utgångspunkt är teorin Civic voluntarism model (CVM) och utifrån 

modellen förväntar vi oss att motivationsfaktorer, nätverks-/rekryteringsfaktorer och 

resursfaktorer kommer att påverka valdeltagandet på olika sätt utifrån om individen är utrikes 

född eller inrikes född.  

 

Vår grundhypotes innebär att vi förväntar oss att motivationsförklaringar påverkar 

valdeltagandet hos både utrikes och inrikes födda, men på olika sätt. De oberoende 

motivationsvariablerna är: politiskt intresse, förtroende för parlamentet, förtroende för 
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politiker, partiidentifikation och nöjdhet med demokratin. Vår grundhypotes innebär också att 

vi förväntar oss att nätverks-/rekryteringsfaktorer påverkar valdeltagandet hos både utrikes 

och inrikes födda på olika sätt. De oberoende nätverks-/rekryteringsvariablerna är: att vara 

aktiv i föreningsliv och arbete. Vår grundhypotes innebär slutligen att vi förväntar oss att 

resursfaktorer påverkar valdeltagandet hos både utrikes födda och inrikes födda men på olika 

sätt. De oberoende resursvariablerna är: ålder, utbildningsår, antal arbetstimmar per vecka 

och kön. Vi kommer att undersöka vilka effekter dessa oberoende variabler har på den 

beroende variabeln valdeltagande. Det kommer att ske genom logistisk regressionsanalys med 

interaktionsfaktor som utförs i programmet SPSS. 

 

Grundhypotes: Förklaringar till valdeltagandet i riksdagsval är olika mellan röstberättigade 

inrikes och utrikes födda. 

 

Figur 1 visar vår analysmodell:  

Den beroende faktorn är valdeltagande (1). De oberoende faktorerna är utrikes/inrikes född 

(4), förtroende för politiker, partiidentifikation nöjdhet med demokratin, aktiv i föreningsliv, 

ålder, utbildningsår, antal arbetstimmar/vecka, och kön (2). Det finns antagande om att dessa 

oberoende faktorer påverkar valdeltagande (3), vilket också som tidigare nämnts finns mycket 

forskning om. Den oberoende faktorn inrikes respektive utrikes född (4) är den specifika 

oberoende faktorn som är föremål för den här studien. Att vara inrikes/utrikes född är en 

faktor i sig som påverkar valdeltagande (5). Att vara inrikes/utrikes född är en faktor i sig som 

kan påverka vissa av de övriga oberoende faktorerna (6).  

Det vi är särskilt intresserade av och som är studiens syfte, är att undersöka vilken effekt olika 

faktorer har på valdeltagande, utifrån förutsättningen att vara utrikes respektive att vara 

inrikes född (7). Det vill säga vi vill undersöka vilken interaktionseffekten blir av att vara 

inrikes/utrikes född.  
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Figur 1: Analysmodell 
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4 Metod 

4.1 Surveydesign 
Syftet för vår studie är att kunna generalisera utifrån ett stort slumpmässigt urval och att testa 

effekter av många variabler. Metoden i undersökningen baseras dels på en omfattande 

statistisk surveyundersökning och dels på logistisk regressionsanalys med interaktionseffekt 

som tillämpas vid analys av materialet. Den logistiska regressionsmodellen med 

interaktionseffekt kommer att beskrivas närmare under punkt 4.3 och 4.4. Valet föll på 

kvantitativ metod eftersom många analysenheter ska bearbetas matematiskt och analyseras. 

Relationen mellan teori och praktik är vid kvantitativa studier av det deduktiva slaget, där ofta 

hypoteser testas utifrån teorier. Själva datainsamlingen kan ske genom exempelvis 

enkätundersökningar och intervjuundersökningar (Bryman 2008, ss. 26,40, 150-151; Eliasson 

2010, s. 28; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012, s. 347 ).  

I föreliggande studie har används material i form av sekundärdata som är hämtat från den 

Europiska databasen ESS (se utförligare förklaring av materialet nedan under rubriken 3.1). 

Materialet utgörs av utfallet från enkätundersökningar, så kallade surveyintervjuer. Det är en 

kvantitativ metod vars syfte är att skapa standardiserad data. Detta för att generaliseringar ska 

kunna göras utifrån populationen. I surveyintervjuer följer intervjuaren vissa regler, genom att 

ställa förutbestämda formulerade frågor till informanten. Intervjuaren har i standardiserade 

intervjuer ingen möjlighet att ställa följdfrågor utifrån sitt personliga omdöme. Detta till 

skillnad mot kvalitativa och exempelvis ostrukturerade samtalsintervjuer, där målet inte i 

första hand är att kunna göra generaliseringar. Vid kvalitativ samtalsintervju är istället målet 

att få förståelse och kunskap från intervjupersonen, där informationen från informanter och 

respondenter tolkas och därefter används för undersökningen.  Vid kvalitativa 

forskningsintervjuer skapas ofta ett socialt samspel mellan intervjuaren och intervjupersonen 

och ny kunskap utvecklas. Genom samtalsintervjun får intervjuaren ofta mer utförlig, djupare 

och mer specificerad information från ett mindre antal eller enskilda individers erfarenheter. 

Detta till skillnad mot kvantitativa intervjuer, där samma intervjufrågor ställs till alla 

informanter (Halperin & Heath 2012, s. 253-254; Kvale & Svend 2009, s.17, 98).  En viktig 

fördel vid standardiserade kvantitativa samtalsintervjuer är att reliabiliteten många gånger blir 

högre än vid kvalitativa ostrukturerade intervjuer. Orsaken till det är att det är lättare att kunna 

upprepa undersökningen och komma fram till samma resultat, än vid kvalitativ 

samtalsintervju då tolkning av resultat kan påverkas av utförarens förförståelse. 
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Generaliserbarheten är som tidigare nämnts också en viktig fördel (Halperin& Heath 2012, s. 

256-258; Kvale & Svend 2009, s. 150-151).  

Fördelar med kvantitativ forskning är alltså bland annat att den är intersubjektiv, det vill säga 

att resultaten inte blir påverkat av vem som utfört undersökningen. Öppenhet och 

genomskinlighet är också ett viktigt redskap för att motverka problemet. När mekanisk 

mätning av frekvens och utrymme, behandlas matematiskt blir resultaten alltid det samma och 

inget utrymme finns för egen tolkning. Det riktas ibland en del kritik mot kvantitativ metod, 

av den anledningen att den inte tar hänsyn till att individers skilda tolkningar av omvärlden. 

En del av kritiken till metoden är också att eftersom insamlingen av datamaterialet ofta sker 

genom enkäter, där samma frågor alltid upprepas, finns alltid risken att de inte tolkas på 

samma sätt av olika respondenter. Detta kan medföra en lägre trovärdighet vilket kan leda till 

sämre validitet. Inom samhällsvetenskapen studeras människor med skilda bakgrund och 

förförståelse vilket inte kvantitativ metod tar hänsyn till och bilden som framkommer kan bli 

statisk och onyanserad (Bryman 2008, s. 94-96; Esaiasson et al. 2012, ss. 25-26, 197-198, 

222). Kritiken till den kvantitativa metoden är något som måste tas i övervägande när 

metoden tillämpas.  

 

4.2 Material och urval 

De variabler som utgör databasen i föreliggande studie består av variabler hämtade från 

European Social Survey (ESS) och innehåller statistik från året 2010. ESS är en tvärnationell 

Europeisk enkätundersökning som genomförs vartannat år. Den är vetenskapligt driven och 

gjordes första gången 2001. Mätningarna görs i över 30 länder och det är attityder, 

upplevelser och beteenden hos individer i Europa som mäts inom områden som exempelvis 

politik, tillit till institutioner, immigration, mänskliga värderingar och demografi. Dessa 

enkätundersökningars syfte är dels att utforska om sociala strukturer, levnadsförhållanden och 

attityder förändras eller ligger stabila, samt att tyda förändringar i sociala, politiska och 

moraliska system. Dess syfte är dels att underlätta genom att tillhandahålla data för 

komparativ samhällsvetenskaplig forskning så att den kan uppnå högre nivåer. En förbättrad 

tillgänglighet av data för akademiker, policymakare och allmänheten är också ett av syftena. 

De svenska insamlingarna av data till undersökningarna är gjorda genom CAPI/PAPI, som 

innebär datorbaserade personliga intervjuer gjorda på svenska. Intervjufrågorna är anpassade 

till svenska förhållanden, gällande exempelvis politiska partier, utbildning och religion. I 
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urvalsprocessens alla steg, har ett obundet slumpmässigt urval gjorts av minst 1500 individer. 

Urvalet har gjorts representativt oberoende av nationalitet, medborgarskap och språk för alla 

individer i Sverige som är över 15 år (European Social Survey 2016).   

Det urval av material som gjorts i aktuell studie, har gjorts utifrån den teori som ligger till 

grund för vår undersökning. Den enda variabel som inte finns med men som CVM-modellen 

beskriver till stor del är inkomst. Anledningen till denna avgränsning är som tidigare nämnts 

på grund av en brist i underlaget. Den faktorn fanns inte i materialet från ESS. Det är således 

inte en teoretisk avgränsning vi gör utan en metodologisk avgränsning.  

4.3 Analysmetod 
Logistisk regression används när den beroende variabeln (den faktor som ska förklaras) är 

dikotom, det vill säga tvådelad och har värdet 0 eller 1. Det handlar om sannolikheten för att 

ett visst fenomen ska inträffa eller sannolikheten för att något inte inträffa. I vårt fall betyder 

denna tvådelning att individer deltar i val eller inte deltar i val och inga andra alternativ är 

aktuella (Halperin & Heath 2012, s. 405-406; Teorell & Westholm 1999, s. 142). Likt linjär 

multivariat regressionsanalys används logistisk regression för att pröva samband mellan den 

beroende variabeln och de oberoende variablerna. Sambandet måste på samma sätt som i 

linjär regressionsanalys vara signifikant, och signifikansen tolkas på samma sätt. 

Signifikansvärdet får alltså inte överstiga 0,05, det vill säga 5 procent. Om signifikansvärdet 

är 0,05 kan man med 95 procents säkerhet säga att effekten är statistiskt signifikant, det vill 

säga att vi med säkerhet kan säga att effekten finns i den bakomliggande populationen och 

inte orsakas av slumpmässig variation i det undersökta materialet. Det innebär att det 

slumpmässiga urvalet som används i undersökningen representerar den bakomliggande 

populationen. Om signifikansvärdet ligger över 0,05 är inte effekten statistiskt säkerställd och 

hypotesen måste förkastas eftersom signifikansvärdet inte får överstiga 5 procent. Nästa steg 

är att titta på om riktningen på sambandet är positivt eller negativt och slutligen utläsa om 

effekten är stor eller liten. De oberoende variablerna kan mätas genom nominella (tex kön, 

ålder), ordnings- eller intervallnivå.  Dock skiljer sig den logistiska regressionen från 

multivariat regressionsanalys. Den stora skillnaden är att den numeriska tolkningen av den 

logistiska regressionskoefficienten är en annan, då den avser hur stor sannolikheten är för 

förändring på den beroende variabeln. Regressionskoefficienten i multivariat 

regressionsanalys talar om vilken effekt (riktning och styrka) ett stegs förändring på den 

oberoende variabeln har på den beroende variabeln. Vid logistisk regression avser inte 
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regressionskoefficienten något värde på den beroende variabeln eftersom värdet bara kan vara 

0 eller 1, utan istället avser koefficienten hur stor sannolikheten är för den beroende variabeln 

att anta värdet 0 eller 1(Esaiasson et al. 2012, s. 381; Halperin & Heath 2012, s. 374, 406). I 

vårt fall är inrikes födda kodade med 1 och utrikes födda med 0. 

 

Anpassningskoefficienten är en annan stor skillnad. I den linjära regressionen anger 

modellens förklaringsgrad (R
2
) graden av anpassning mellan det förväntade/skattade värdet 

och det faktiska värdet. Det anger alltså hur väl variationen i den oberoende variabeln 

förklarar variationen i den beroende variabeln. Om R
2  

i den linjära regressionen är 1 betyder 

det att den oberoende variabeln förklarar all variation i den beroende variabeln, vilket i sin tur 

medför att alla observationer ligger på regressionslinjen. Ju lägre värdet är på R
2 

större 

spridning på observationerna runt regressionslinjen. Ju lägre värde på R2 desto sämre 

mervärde utöver medelvärdet, ger modellen (Esaiasson et al. 2012, s. 384; Halperin & Heath 

2012, s. 378-380). Vid logistisk regressionsanalys får vi fram en förväntad sannolikhet som 

kan anta ett värde mellan 0 till 1 och kan sägas ange förväntad procent, det vill säga att den 

förväntade sannolikheten för att individer går och röstar är från 0 till 100 %. Kring det 

förväntade värdet finns en spridning av observationerna.  Det finns vidare ett faktiskt värde 

som är antingen 0 eller 1, det vill säga i vårt fall deltar inte eller deltar. Mellan det förväntade 

värdet och det faktiska värdet finns ett avstånd. Det avståndet minskas med den logistiska 

regressionen och Nagelkerkes metod bygger på att den slutliga modellen (den med 

regressionsvariabler) jämförs med ursprungsmodellen, den modell som utgörs av enbart 

konstanten. (utan regressionsvariabler). Nagelkerkes R2 berättar alltså hur skillnaden mellan 

det faktiska värdet och det förväntade värdet minskar när regressionsmodellen används 

jämfört med ursprungsmodellen.  Nagelkerkes R2 berättar alltså med hur många procent 

skillnaden minskar mellan faktiskt och förväntat värde. (Halperin & Heath 2012, s. 411) . 

 

Utifrån den logistiska regressionsmodellen kan även odds ratio och log odds rations beräknas. 

Ett odds är sannolikheten för att den beroende variabeln ska anta det ena eller det andra 

värdet. För att räkna ut det tar man värdet för sannolikheten för att en händelse ska inträffa 

delat med sannolikheten för att händelsen inte ska inträffa, det vill säga sannolikheten för ett 

utfall dividerat med dess motsats: p(v)/p(1-v). Odds-ratio (oddskvoter) används vid 

jämförelse mellan oddset i en grupp och oddset i en annan grupp. Det är användbart för att 

beskriva samband mellan två variabler och är grundläggande vid tolkning av logistiska 

regressionskoefficienter. Dessa kan ha värde mellan 0 till obegränsat men kan bara ha ett 
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positivt värde. Om odds-ratio är 1 betyder det att oddset och sannolikheten för att individer 

deltar i val eller inte deltar i val är lika stora, det vill säga inget samband kan fastställas är lika 

stor på båda kategorierna 0 eller 1. Vid ett odds-ratio på 1,5, har sannolikheten ökat med 50 % 

att individen går och röstar. Det finns även något som heter log odds-ratio som är baserat på 

odds-ratios. Det är viktigt att skilja på om det är odds-ratio eller log odds-ration som 

rapporteras eller tolkas (Halperin & Heath 2012, s.406-407). För att pröva uppsatsens 

grundhypotes och därmed besvara den övergripande forskningsfrågan behöver emellertid inte 

odds ratio och logg odds ratio beräknas.  

 

4.4 Modell med interaktionsfaktor 
Vid antagande om att olika grupper människor reagerar på olika faktorer på varierande sätt, 

kan jämförelse mellan de olika grupperna göras genom logistisk regressionsmodell med 

interaktionsfaktorer. Detta används alltså om inte varje oberoende variabel har samma effekt 

på den beroende variabeln. I vårt fall innebär detta att när det gäller den beroende faktorn 

valdeltagande, finns ett antagande om att gruppen utrikes födda och gruppen inrikes födda 

reagerar på de oberoende faktorerna på olika sätt. Det vill säga att effekter av att vara utrikes 

respektive att vara inrikes född, har olika inverkan på orsakernas effekt gällande 

valdeltagandet. Gruppen utrikes födda i Sverige är förhållandevis liten, vilket innebär att det 

blir en mycket liten del kvar att analysera om en analys av endast gruppen utrikes födda görs. 

Detta medför att det är svårt att få signifikanta effekter. Därför utförs ingen uppdelning mellan 

utrikes födda och inrikes födda i regressionen utan istället används logistisk 

regressionsmodell med interaktionsfaktor. Detta innebär att en interaktionsfaktor används för 

att se om effekterna av en variabel varierar betydligt mellan nivåerna av en annan. Vid 

signifikans av regressionskoefficienten finns en skillnad mellan inrikes och utrikes födda 

(Halperin & Heath 2012, s. 413-414). 

 

För att undersöka denna typ av interaktionseffekt har interaktionsvariabler konstruerats 

genom att multiplicera de oberoende variablerna med den variabel som anger om individerna 

är inrikes födda (=0) eller utrikes födda (=1). Om den logistiska regressionskoefficienten är 

under 1 indikerar det att den oberoende variabelns effekt på valdeltagande är lägre bland 

utrikes födda än inrikes födda. Om den logistiska regressionskoefficienten är över 1, innebär 

det att den oberoende variabelns effekt på valdeltagande är högre bland utrikes födda än 

inrikes födda. Ett alternativt upplägg att analysera interaktionseffekten skulle vara att dela upp 
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de svarande i två grupper och genomföra separata analyser för grupperna. Gruppen utrikes 

födda är dock som tidigare nämnts alltför begränsad. 

 

5 Resultatredovisning och analys 
Analysen gjordes med logistisk regressionsanalys i programmet SPSS. Sammanlagt 

analyserades 12 modeller med interaktionsfaktor. Interaktionsfaktorerna som används i 

modellerna testar om varje oberoende faktor som används i analysen, påverkas av om 

individer är inrikes eller utrikes födda. I kapitlet presenteras utfallet först av en grundmodell 

utan interaktionsfaktorer. Vidare följer en redogörelse av 11 analyser, där varje modell testas 

med interaktionsfaktor av samtliga oberoende faktorer var för sig. En uppdelning i tabeller har 

gjorts utifrån motivationsfaktorer, nätverks- rekryteringsfaktorer och resursfaktorer. Slutligen 

beskrivs en sista modell där de regressionskoefficienter som i analysen blev signifikanta, slås 

ihop i en modell.  Jämförelser görs mellan olika sannolikheter i procent räknat. Antal fall är i 

samtliga modeller 1073. 

5.1 Grundmodell utan interaktionsfaktorer 
I grundmodellen (tabell 1) identifieras vilka faktorer som påverkar svenskt valdeltagandet hos 

både utrikes och inrikes födda utan interaktionsfaktorer. De variabler i grundmodellen som 

inte blev signifikanta är förtroende för parlamentet, politiskt förtroende, förtroende för 

politiska partier, partiidentifikation, aktiv i föreningsliv, arbetstimmar per vecka och kön. De 

signifikanta motivationsvariablerna blev politiskt intresse och nöjdhet med demokrati. Inga 

nätverks-/rekryteringsvariabler blev signifikanta. Signifikanta resursvariabler blev ålder, 

utbildningsår och inrikes född. 

Modellen (tabell 1) indikerar om att politiskt intresse har positiv effekt (1,662) på 

valdeltagandet och regressionskoefficienten avser hur stor sannolikheten är för positiv 

förändring i valdeltagandet blir om individen är politiskt intresserad. Det innebär att i takt 

med att det politiska intresset växer, ökar sannolikheten för att individen går och röstar. 

Nöjdhet med demokrati visar sig istället av vår modell inte ha en positiv effekt på 

valdeltagandet, utan istället ha en negativ effekt (0,779), det vill säga om individen är nöjd 

med demokratin är sannolikheten för valdeltagandet mindre än om individen är missnöjd. 

Modellen indikerar vidare även att ålder inte ökar sannolikheten för valdeltagande, utan 

istället minskar sannolikheten för valdeltagande (0,957). Det innebär att sannolikheten för att 
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individen går och röstar minskar för varje år. Modellen indikerar också att utbildningsår inte 

heller har positiv effekt på valdeltagandet utan har negativ effekt (0,842), vilket innebär att 

sannolikheten för att individen ska gå och rösta minskar i takt med antalet utbildningsår. Att 

vara inrikes född däremot har positiv effekt och ökar sannolikheten betydande (10,556) för 

valdeltagandet. Sannolikheten för att individen ska gå och rösta, är alltså betydligt större om 

personen är inrikes född jämfört med om denne är utrikes född. Negelkerke R2, det vill säga 

anpassningskoefficienten, är 0,251 och indikerar att skillnaden mellan det faktiska och det 

förväntade värdet minskar med 25,1 % med vår modell.  

 

Tabell 1: Grundmodell utan interaktionsfaktorer 

Motivationsvariabler 
Modell 1 
Exp (β) 
(sign.) 

Politiskt intresse 
1,662 

(0,011) 

Förtroende parlament 
0,993 

(0,946) 

Förtroende politiker 
0,880 

(0,307) 

Förtroende politiska partier 
1,202 

(0,142) 

Parti-identifikation  
1,042 

(0,869) 

Nöjdhet med demokrati 
0,779 

(0,009) 

Nätverks- /rekryteringsvariabler  

Aktiv i föreningsliv  
0,895 

(0,749) 

Resursvariabler  

Ålder 
0,957 

(0,000) 

Utbildningsår 
0,842 

(0,002) 

Arbetstimmar/ vecka 
1,001 

(0,917) 
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Inrikes född 
10,556 
(0,000) 

Kön 
1,367 

(0,334) 

Konstant 
1,524 

(0,780) 

Nagelkerke R2 0,251 

Antal fall (N) 1073 

  

 

5.2 Motivationsfaktorer med interaktionsfaktorer 
I tabell 2 har logistisk regressionsmodell med interaktionsfaktorer använts på 

motivationsfaktorerna i föreliggande undersökning. De icke signifikanta 

interaktionsvariablerna är förtroende för parlamentet, politiskt förtroende, förtroende för 

politiska partier, partiidentifikation och nöjdhet med demokrati. Vår grundhypotes innebär att 

förklaringar till valdeltagandet i riksdagsval är olika mellan inrikes och utrikes födda. I och 

med att variablerna blev icke signifikanta, måste hypotesen gällande att dessa förklaringar 

påverkar valdeltagandet förkastas. Den enda motivationsvariabeln som blev signifikant är 

politiskt intresse (modell 1).  

Om interaktionsvariabeln inte är signifikant, det vill säga om signifikansvärdet ligger över 

0,05, har inte att vara inrikes född någon interaktionseffekt. Men om den är under 0,05, det 

vill säga om interaktionsvariabeln är signifikant, har att vara utrikes född interaktionseffekt. 

Om regressionskoefficienten är under 1,000 betyder det att vara utrikes född, minskar 

effekten av politiskt intresse på valdeltagande. Detta innebär att politiskt intresse har större 

effekt på valdeltagande om individen är inrikes född. Politiskt intresse har alltså olika effekt 

på valdeltagande, beroende av om individer är inrikes eller utrikes födda. Interaktionseffekten 

för politiskt intresse är 0,402 (sign. 0,024) vilket innebär att den är negativ eftersom den är 

under 1,000 (försvagad effekt), vilket också innebär att sannolikheten för att individen ska gå 

och rösta vid ökat politiskt intresse, är svagare hos utrikes födda än hos inrikes födda.  
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Tabell 2: Modell 1-6 med interaktionsvriabler för motivationsfaktorer. 

Motivationsvariabler 
Modell 1 
Exp (β) 
(sign.) 

Modell 2 
Exp (β) 
(sign.) 

Modell 3 
Exp (β) 
(sign.) 

Modell 4 
Exp (β) 
(sign.) 

Modell 5 
Exp (β) 
(sign.) 

Modell 6 
Exp (β) 
(sign.) 

Politiskt intresse 2,248 
(0,001) 

1,636 
(0,015) 

1,628 
(0,016) 

1,625 
(0,016) 

1,644 
(0,014) 

1,663 
(0,012) 

Förtroende parlament 0,998 
(0,982) 

0,920 
(0,455) 

1,013 
(0,899) 

1,013 
(0,903) 

0,992 
(0,942) 

0,993 
(0,944) 

Förtroende politiker 0,895 
(0,378) 

0,882 
(0,307) 

0,792 
(0,101) 

0,891 
(0,352) 

0,892 
(0,360) 

0,880 
(0,307) 

Förtroende politiska partier 1,196 
(0,153) 

1,213 
(0,120) 

1,213 
(0,121) 

1,084 
(0,573) 

1,178 
(0,195) 

1,202 
(0,142) 

Partiidentifikation 1,025 
(0,921) 

1,068 
(0,791) 

1,054 
(0,832) 

1,062 
(0,808) 

1,291 
(0,379) 

1,042 
(0,869) 

Nöjdhet med demokrati 0,777 
(0,009) 

0,789 
(0,013) 

0,789 
(0,013) 

0,784 
(0,011) 

0,786 
(0,012) 

0,781 
(0,019) 

Nätverks-/rekryteringsvariabler 
      

Aktiv i föreningsliv  0,898 
(0,756) 

0,937 
(0,851) 

0,917 
(0,804) 

0,913 
(0,793) 

0,936 
(0,850) 

0,895 
(0,749) 

Resursvariabler 
      

Ålder 0,956 
(0,000) 

0,957 
(0,000) 

0,957 
(0,000) 

0,956 
(0,000) 

0,956 
(0,000) 

0,957 
(0,000) 

Utbildningsår 0,851 
(0,006) 

0,835 
(0,002) 

0,838 
(0,002) 

0,838 
(0,002) 

0,842 
(0,003) 

0,842 
(0,002) 

Arbetstimmar/ vecka 1,001 
(0,927) 

1,003 
(0,796) 

1,004 
(0,776) 

1,004 
(0,748) 

1,002 
(0,866) 

1,001 
(0,918) 

Inrikes född 92,328 
(0,000) 

2,205 
(0,392) 

3,466 
(0,117) 

3,295 
(0,172) 

50,848 
(0,001) 

10,994 
(0,049) 

Kön 1,326 
(0,385) 

1,404 
(0,295) 

1,389 
(0,310) 

1,393 
(0,307) 

1,367 
(0,337) 

1,367 
(0,335) 

Politiskt intresse * Inrikes född 0,402 
(0,024)      

Förtroende parlament * Inrikes född 

 
1,313 

(0,065)     
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Politiskt förtroende * Inrikes född 

  
1,279 

(0,116)    

Förtroende politiska partier * Inrikes född 

   
1,270 

(0,142)   

Partiidentifikation * Inrikes född 

    
0,494 

(0,158)  

Nöjdhet med demokrati *  
Inrikes född 

     
0,994 

(0,972) 

Konstant 0,632 
(0,775) 

1,919 
(0,666) 

1,796 
(0,698) 

1,903 
(0,672) 

0,938 
(0,967) 

1,513 
(0,786) 

Nagelkerke R2 

0,264 0,260 0,257 0,256 0,256 0,251 

Antal fall (N) 

1073 1073 1073 1073 1073 1073 

 

5.3 Nätverks- /rekryteringsfaktorer 
 

Tabell 3: Modell 7 med interaktionsvariabler för nätverks- rekryteringsfaktor. 

Motivationsvariabler 

Modell  7  

Exp (β) 

(sign.) 

Politiskt intresse 

1,671 

(0,011) 

Förtroende parlament 

0,998 

(0,986) 

Förtroende politiker 

0,882 

(0,314) 

Förtroende politiska partier 

1,198 

(0,149) 

Partiidentifikation 

1,025 

(0,923) 

Nöjdhet med demokrati 

0,777 

(0,009) 



29 
 

Nätverks- /rekryteringsvariabler 
 

Aktiv i föreningsliv 0,762 

(0,529) 

Resursvariabler  

Ålder 
0,957 

(0,000) 

Utbildningsår 
0,843 

(0,002) 

Arbetstimmar/ vecka 
1,001 

(0,940) 

Inrikes född 
9,209 

(0,000) 

Kön 
1,336 

(0,374) 

Aktiv i föreningsliv * Inrikes född 1,628 

(0,506) 

Arbete timmar per vecka * Inrikes född 
0,995 

(0,841) 

Konstant 1,663 

(0,737) 

Nagelkerke R2 

0,252 

Antal fall (N) 

1073 

 

De icke signifikanta interaktionsvariablerna när det gäller nätverks- rekryteringsvariablerna är 

i vår analys är förtroende för aktiv i föreningsliv och arbetstimmar/vecka. Vår grundhypotes 

gick ut på att förklaringar till valdeltagandet i riksdagsval är olika mellan inrikes och utrikes 

födda. I och med att variablerna blev icke signifikanta, måste hypotesen om att dessa 

förklaringar påverkar valdeltagandet förkastas. Ingen interaktionsfaktor gällande 

nätverksfaktorer blev signifikanta. 
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5.4 Resursfaktorer 
 

Tabell 4: Modell 8-11 med interaktonsvariabler för resursfaktorer. 

Motivationsvariabler 

Modell 8 

Exp (β) 

(sign.) 

Modell 9 

Exp (β) 

(sign.) 

Modell 10 

Exp (β) 

(sign.) 

Modell 11 

Exp (β) 

(sign.) 

Politiskt intresse 

1,670 

(0,011) 

1,693 

(0,009) 

1,636 

(0,015) 

1,657 

(0,012) 

Förtroende parlament 

0,985 

(0,887) 

1,006 

(0,957) 

0,991 

(0,930) 

0,993 

(0,949) 

Förtroende politiker 

0,887 

(0,341) 

0,889 

(0,357) 

0,881 

(0,308) 

0,880 

(0,305) 

Förtroende politiska partier 

1,208 

(0,140) 

1,165 

(0,225) 

1,202 

(0,140) 

1,199 

(0,149) 

Partiidentifikation 

1,036 

(0,889) 

1,076 

(0,769) 

1,036 

(0,889) 

1,044 

(0,863) 

Nöjdhet med demokrati 

0,776 

(0,008) 

0,791 

(0,014) 

0,779 

(0,009) 

0,780 

(0,010) 

Nätverks- /rekryteringsvariabler     

Aktiv i föreningsliv 
0,938 

(0,854) 

0,931 

(0,838) 

0,896 

(0,751) 

0,896 

(0,753) 

Resursvariabler     

Ålder 
0,957 

(0,000) 

0,943 

(0,000) 

0,956 

(0,000) 

0,957 

(0,000) 

Utbildningsår 
0,845 

(0,003) 

0,833 

(0,002) 

0,817 

(0,004) 

0,841 

(0,002) 
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Arbetstimmar per vecka 
1,002 

(0,883) 

1,001 

(0,945) 

1,002 

(0,880) 

1,003 

(0,843) 

Inrikes född 
61,781 

(0,000) 

1,248 

(0,818) 

3,886 

(0,339) 

13,072 

(0,002) 

Kön  
1,999 

(0,080) 
1,370 

(0,332) 
1,362 

(0,339) 
1,372 

(0,330) 

Kön * Inrikes född 
0,304 

(0,079) 
   

Ålder * Inrikes född  
1,049 

(0,017) 
  

Utbildningsår * Inrikes född   
1,082 

(0,462) 
 

Arbete timmar per vecka * Inrikes född    
0,995 

(0,841) 

Konstant 
0,797 

(0,884) 

2,608 

(0,521) 

2,398 

(0,592) 

1,454 

(0,807) 

Nagelkerke R2 0,259 0,266 0,252 0,251 

Antal fall (N) 1073 1073 1073 1073 

 

De icke signifikanta interaktionsvariablerna när det gäller resursvariablerna är i vår analys är 

utbildningsår, arbetstimmar/vecka och kön. Vår grundhypotes gick ut på att förklaringar till 

valdeltagandet i riksdagsval är olika mellan inrikes och utrikes födda. I och med att 

variablerna icke blev signifikanta, måste hypotesen om att dessa förklaringar påverkar 

valdeltagandet förkastas.  

Ålder blev signifikant och effekten var positiv (förstärker effekten). Ålder har en större effekt 

på valdeltagandet hos utrikes födda än hos inrikes födda då regressionskoefficienten för ålder 
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är 1,049 och signifikansvärdet är 0,017. Det innebär att sannolikheten för att individen ska gå 

och rösta är högre hos utrikes födda i takt med stigande ålder än hos inrikes födda. 

 

5.5 Modell med de signifikanta regressionskoefficienterna 
 

Tabell 5: Modell 12 med de signifikanta regressionskoefficienterna. 

Motivationsvariabler 
Modell 12 

Exp (β 

(sign.) 

Politiskt intresse 
2,212 

(0,001) 

Förtroende parlament 
1,010 

(0,924) 

Förtroende politiker 
0,899 

(0,409) 

Förtroende politiska partier 
1,163 

(0,230) 

Partiidentifikation  
1,059 

(0,818) 

Nöjdhet med demokrati 
0,787 

(0,013) 

Nätverks- /rekryteringsvariabler  

Aktiv i föreningsliv  
0,930 

(0,837) 

Resursvariabler  

Ålder 
0,944 

(0,000) 
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Utbildningsår 
0,843 

(0,004) 

Arbetstimmar/ vecka 
1,001 

(0,966) 

Inrikes född 
10,394 

(0,105) 

Kön 
1,331 

(0,378) 

Politiskt intresse *  Inrikes född 
0,457 

(0,052) 

Ålder *  Inrikes född 
1,043 

(0,035) 

Konstant 
1,130 

(0,939) 

Nagelkerke R2 
0,276 

 

Antal fall (N) 1073 
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Ålder har i tidigare modell visat sig ha en förstärkt effekt och intresse en försvagad effekt. 

Men interaktioner kan vara relaterade till varandra och påverka varandra. Därför har en 

modell med båda dessa interaktionsvariabler gjorts. När de två signifikanta 

interaktionsvariablerna, politiskt intresse och ålder slås ihop i samma modell, blir ålder 

signifikant. Politiskt intresse hamnar precis utanför gränsen för signifikans (0,052). Trots det 

är ålder ändå signifikant, vilket innebär att den variabeln är oberoende av politiskt intresse. 

Anledningen till att ingen regressionsmodell med alla interaktionsfaktorer är gjord är på grund 

av risken för multikollinearitet. Därför har endast de signifikanta interaktionsvariablerna 

testats i en och samma modell. Multikollinearitet innebär att de oberoende faktorerna inte är 

oberoende av varandra. När två eller flera av de oberoende variablerna samvarierar 

(korrelerar) väldigt mycket med varandra, uppkommer multikollinearitet. Multikollinearitet 

kan skapa problem eftersom det leder till att det blir ytterst svårt att urskilja vilka av 

variablerna som har haft effekt på det beroende variabeln, samt att de därför inte kommer bli 

signifikanta. Därför är det också svårt att säga hur mycket multikollinearitet vi kan hantera i 

vår undersökning. Med andra ord leder multikollineariteten till att skattningarna av 

regressionskoefficienterna blir mindre pålitliga, och vi kan inte vara säkra på variablernas 

egentliga effekt. Problemet i vårt fall är att ålder kan påverka politiskt intresse vilket innebär 

att de två variablerna är korrelerande. Det innebär i sin tur att det är svårt att urskilja vad som 

egentligen påverkar valdeltagandet (Edling & Hedström 2003, s. 145-146). 

5.6 Sammanfattning av analysen och slutsats 
Vår grundhypotes innebar att förklaringar till valdeltagandet i riksdagsval är olika mellan 

röstberättigade inrikes och utrikes födda. Så här ser det sammantagna resultatet ut. 

Tabell 6: Sammanfattning av resultatet för alla de 11 interaktionsvariablerna. 

Interaktionsvariabler Hypotes 

Politiskt intresse * Inrikes född 
Antas 

Förtroende parlament * Inrikes född 
Förkastas 

Politiskt förtroende * Inrikes född 
Förkastas 
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Förtroende politiska partier * Inrikes född 
Förkastas 

Partiidentifikation * Inrikes född 
Förkastas 

Nöjdhet med demokrati *  
Inrikes född 

Förkastas 

Aktiv i föreningsliv * Inrikes född Förkastas 

Kön * Inrikes född 
Förkastas 

Ålder * Inrikes född 
Antas 

Utbildningsår * Inrikes född 
Förkastas 

Arbete timmar per vecka * Inrikes född 
Förkastas 

 

Konstateras kan att flertalet av interaktionsvariablerna blev icke signifikanta och fick 

förkastas. Detta innebär att vår grundhypotes inte har relevans för alla interaktionsvariabler. 

Två av interaktionsvariablerna blev dock signifikanta och antas därmed, vilka alltså är 

politiskt intresse och ålder. De interaktionsvariablerna som inte blev signifikanta och 

förkastades är: förtroende parlament, politisk förtroende partier, parti identifikation, nöjdhet 

med demokrati, aktiv i föreningsliv, kön, utbildningsår och arbetstimmar per vecka. På grund 

av att vi endast fått två signifikanta variabler, kan vi ändå dra slutsatsen att det finns effekter 

av faktorer som förklarar valdeltagandet i riksdagsval och som är olika mellan röstberättigade 

inrikes och utrikes födda. 

Vi kan också dra slutsatsen att det antagande som fanns om att de oberoende faktorerna i vår 

undersökning skulle ge förklaringar till skillnader i valdeltagande mellan inrikes och utrikes 

födda, alltså inte visade sig stämma med undantag för politiskt intresse och ålder. Politiskt 

intresse hade alltså negativ effekt på valdeltagande hos utrikes födda, det vill säga att 

sannolikheten för att individen ska gå och rösta var svagare hos utrikes födda än hos inrikes 

födda. Detta resultat är något förvånande och orsaker svåra att tolka. Ålder hade en större 

positiv effekt på valdeltagandet, sannolikheten för valdeltagande var alltså större i takt med 
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stigande ålder för utrikes födda än för inrikes födda. Värt att notera är att den direkta effekten 

av att vara utrikes född får signifikans i flera fall i våra analysmodeller. Det innebär att 

faktorn att vara utrikes född i sig och den direkta effekten av det, har negativ inverkan på 

valdeltagandet. Skillnader i valdeltagande mellan utrikes och inrikes födda kan inte bara sökas 

och förklaras genom effekter av de i föreliggande undersökning, oberoende 

interaktionsfaktorerna. Sannolikt är att det måste finnas andra faktorer som är orsak till att 

valdeltagandet skiljer sig mellan utrikes och inrikes födda.  

Slutsatsen som också kan dras är att i och med utfallet på vår analys, är det relevant för 

framtida studier att ha med beaktande att interaktionseffekter likt dem som indikeras i 

föreliggande studie, existerar. Det är alltså en betydelsefull kunskap att förklaringar till 

valdeltagandet kan vara olika mellan inrikes och utrikes födda. 

6 Diskussion 

6.1 Diskussion om resultatet och slutsats 
Som nämndes inledningsvis finns mycket studie och förklaringar till varför individer deltar 

eller inte deltar i teorier och tidigare forskning. Dess bygger ofta på antaganden om att orsaker 

har samma effekt gällande inrikes som utrikes födda. Aktuell studie har alltså visat att det 

finns vissa effekter av faktorer som påverkar valdeltagande på olika sätt utifrån om individer 

är utrikes eller inrikes född. Det innebär således att framtida studier bör ta i beaktande att alla 

individer inte är integrerade på samma sätt och skillnader faktiskt finns.  

De antaganden som fanns och som vår grundhypotes grundar sig i, gav inte exakt det resultat 

vi förväntade oss i analysen, med undantag för två variabler. Anledningar till detta kan dels 

vara att vi har undersökt förklaringar till valdeltagandet i riksdagsvalet och på individ nivå. 

Dels att valdeltagandet är en stor process i sig själv och består av många andra faktorer som 

kan påverka. Med tanke på att vi endast undersökt riksdagsvalet, vet vi dock inte vilket 

resultat vi skulle fått om vi gjort vår undersökning även på kommunal- och landstingnivå. Om 

undersökningen hade utförts på gruppnivå skulle vi sannolikt fått ett annat resultat också.  

Grundhypotesen i föreliggande studie som innebär att de oberoende faktorerna skulle ge 

förklaringar till skillnader i valdeltagande mellan inrikes och utrikes födda, visade som sagt 

sig att stämma endast för ålder och politisk intresse. Utifrån detta resultat av vår undersökning 

vi kan inte se någon stor skillnad mellan de som är utrikes föda och inrikes föda när det gäller 
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deras intresse att rösta på riksdags val. Oavsett de få signifikanta utfall i aktuell studie, 

innebär inte detta att det inte finns andra effekter av faktorer som påverkar och som visar 

skillnader i valdeltagande mellan inrikes och utrikes födda. Frågan är viktig och relevant 

därför borde vara föremål för fortsatta studier.  

Tidigare studier har också som nämndes inledningsvis visat att valdeltagande skiljer sig 

mellan födelseregioner. Valdeltagandet är lägst bland utrikes födda som kommer från Afrika, 

Asien och Övriga Europa. Personer födda i Norden och Sydamerika röstar i relativt hög grad, 

men når inte samma nivå på valdeltagandet som inrikes födda. Mönstret över valdeltagande 

utifrån födelseregion är ungefär detsamma vid 2010 års riksdagsval som vid 2006 års 

riksdagsval. Med tanke på detta kan det antas att fler skillnader i orsakernas effekt av 

valdeltagande skulle visa sig, om studier skulle utföras på gruppnivå där utrikes födda delas 

upp i födelseregioner.  

6.2 Diskussion om metod och upplägg 

6.2.1 Validitet – Begreppsvaliditet  

Validitet är viktigt att ha för en mer trovärdig undersökning. Samtidigt är den problematisk på 

grund av att problemformuleringarna är utifrån den teoretiska nivån, och studien gör på 

operationell nivå. Detta innebär att det är viktigt att vara noggrann för att uppnå validitet, 

därmed krävs det att den operationella indikatorn samt den teoretiska definitionen 

överensstämmer med varandra. Med det menas en frånvaro av systematiska fel och att det 

som sägs mätas är det som verkligen mäts. Begreppsvaliditet, det vill säga hur väl den 

operationella indikatorn överensstämmer med den teoretiska definitionen, kan det börja 

utvärderas redan när de teoretiska begreppen har bestämts. Resultatvaliditet däremot, om det 

som sägs mätas verkligen är det som mäts, går inte att utvärdera förrän det empiriska arbetet 

är slutfört (Esaiasson et al. 2012, s. 57). I och med att inte någon inkomstvariabel finns med i 

studien, kan det sägas att det försvagar begreppsvaliditeten något. Variabeln arbete per vecka 

som ersätter bortfallet för inkomst, kan sägas väga upp den försvagningen något. En 

kombination av dessa båda gjort att den teoretiska definitionen i högre grad hade 

överrensstämt med den operationella indikatorn. 

6.2.2 Extern validitet och generaliserbarhet 

I föreliggande studie görs en sekundäranalys av offentlig statistik. Data är hämtad från den 

tidigare beskrivna Europeiska statistikdatabasen European Social Survey (ESS). Det kan vara 

mycket resurssparande i form av tid och pengar att använda sekundärdata, vilket är en stor 
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fördel. Det redan insamlade materialet som ska analyseras är också ofta av mycket god 

kvalitet. Eftersom man sparar tid genom att använda sekundärdata, ger det mer tid till 

analysarbetet och nya tolkningar kan arbetas fram (Bryman 2008, s. 299, 301-303). Så vitt vi 

vet har det inte någon analys gjorts med den de i föreliggande studie analysmodellen och 

valda variabler.   

En av nackdelarna med sekundäranalysen är att kunskapen om materialet inte är den samma 

som vid självständig insamling. Det tar tid att lära känna materialet som har samlats av andra. 

Ett annat problem kan vara att informationen i det redan insamlade materialet, inte till fullo 

passar den analys som ska göras (Bryman 2008, ss.304-305; Eliasson 2010, s. 53). I vårt fall 

kan sägas att de använda variablerna passar väl för studien, eftersom materialet är tänkt att 

användas för akademiska studier och forskning av sociala strukturer, levnadsförhållanden och 

attityder inom sociala politiska och moraliska system. Kvaliteten på den sekundärdata som 

använts i vår studie kan med stor sannolikhet antas vara god. Detta eftersom den kommer från 

statistikdatabasen European Social Survey (ESS) som är en akademisk enkätundersökning 

som är centralt vetenskapligt styrd från City University i London. Därmed kan också 

generaliserbarheten antas vara god, eftersom vi kan utgå från att ett korrekt representativt 

slumpmässigt urval gjorts av befintlig data. Det vill säga att vi kan med stor säkerhet anta att 

resultaten från analysenheterna kan återfinnas i den bakomliggande populationen (Essaiasson 

et al. 2012, s. 158, 171; European Social Survey 2016).  

Eftersom det alltid finns en som finansierat framtagningen utav statistiken så ses ingen statiskt 

som helt och hållet oberoende. Av den anledningen att finansiären alltid har synpunkter på det 

som tas fram och det ska tolkas. Därav skall statistiken läsas källkritiskt också. Därför ska det 

noggrant kontrolleras vem som beställt materialet och vad anledningarna är, samt om något 

lämnats utanför medvetet och hur frågorna som är framtagna formuleras. Andra frågor som är 

viktigt att tänka på är när undersökningen gjordes och även om det låg någon speciell 

händelse i grunden till undersökningen (Dahmström 2011, s. 119). European Social Survey 

2016 har tagit fram mätningar som är i grund för vår analys. Tack vare att ESS är 

vetenskapligt drivet samt att deras syfte är att underlätta för samhällsvetenskaplig forskning 

att nå högre, så kan vi utgå från att den är så oberoende som möjligt och av god kvalité.  

De slutsatser som dras i föreliggande undersökning visar på extern validitet. Detta eftersom de 

antagande studien bygger på, faktiskt existerar (för fullständig resultatredovisning, se kapitel 
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5). Detta kan vara en viktig kunskap för kommande studier. Dock blev bara 2 av de totalt 11 

interaktionskoefficienterna signifikanta, vilket kan sägas minska den externa validiteten. Vid 

ett högre antal signifikanta interaktionskoefficienter hade det blivit möjligt att i högre grad 

kunna generalisera. Extern validitet innebär att kunna generalisera från population till urval, 

och det kan göras om de signifikanta resultaten hamnar inom den statistiska felmarginalen 

vars gräns är max 5 % . Dock bör man vara medveten om att slutsatserna utifrån de 

slumpmässiga urvalen har en viss osäkerhet (Esaiasson et al. 2012, ss. 180-181). 

6.2.3 Intern validitet 

Intern validitet innebär att kvaliteten på det material som används, överensstämmer med de 

observationer som gjorts (Bryman 2011, s. 50-51, 65, 352). I vårt fall kan sägas att de 

variabler som använts till våra analyser är relevanta för vår undersökning, utifrån den tidigare 

forskning och teori som finns inom området. Dock kan som tidigare nämnts sägas att om det 

funnits en inkomstvariabel i det material vi använt oss av, hade också den interna validiteten 

ökat något. Det kan också sägas att det material som ligger till grund för studien är väl 

anpassad för de analyser vi gjort, eftersom materialet är tänkt att användas för akademiska 

studier och forskning. Sammantaget kan sägas att den interna validiteten i studien är god. 

6.2.4 Reliabilitet  

Ett säkerställande av studiens tillförlitlighet är vad som kallas reliabilitet. Det innebär att 

säkerställa att samma om samma studie skulle utföras igen, skulle resultaten av studien bli den 

samma (Bryman 2011, 2. 49). I föreliggande studie, skulle med stor sannolikhet resultatet bli 

det samma eftersom studien är kvantitativ och siffror och matematiska uträkningar är föremål 

för analysen. Det som skulle kunna bli annorlunda i en likadan utförd studie, är tolkningen av 

resultat och slutsatser. Vi menar ändå att det tolkningar och slutsatser vi gjort är korrekta, 

eftersom våra resultat är tydliga. Att operationalisera teoretiska begrepp, som exempelvis 

politiskt intresse, innebär att göra om begreppet till något mätbart. Detta har redan gjorts i vår 

undersökning eftersom vi använt oss av sekundärdata. De intervjuer som European Social 

Survey utfört har tolkats och omvandlats till siffror och dessa data har kunnat användas i vår 

studie utan att behövas göras om ytterligare.  Att förstå sambandet och dra slutsatser mellan 

teorin och den operationella nivån är svårt, liksom att få en lyckad mätning. Detta kallas för 

validering, vilket alltså i vårt fall innebär att egna slutsatser mellan teori och operationell nivå 

gjorts. Mätningen är i vårt fall är som tidigare nämnts, redan gjord i och med att sekundärdata 

används. Om andra människor kan göra samma undersökning samt komma fram till samma 



40 
 

sak så betyder det att man har en hög reliabilitet och det visas genom att ha bra kvalitet på 

sina mätningar (Hjerm 2014b, s. 94).  
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