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Abstrakt  
I denna studie har det politiska deltagandet undersökts med fokus på det svenska 

valåret 2014. Studien har således syftat sig till att undersöka vad som påverkar det 

politiska deltagandet genom att pröva teorin civic voluntarism model (CVM). Med 

hjälp av tolkade indikatorer för CVM har studien vidare avgränsat sig till att undersöka 

det politiska deltagandet mellan valen och därav inte inkluderat valdeltagandet i 

undersökningen. För att fullfölja syftet och för att besvara forskningsfrågan har det 

insamlade materialet bestått av SOM-institutets enkätmaterial utförd på riksnivå under 

år 2014. Genom tolkade indikatorer för CVMs tre olika förklaringsfaktorer för det 

politiska deltagande har fyra stycken multivariata regressionsanalyser genomförts. 

Prövningarna visar att två av tre hypoteser bekräftas och att sex av sju indikatorer visar 

på signifikanta samband. Detta medför att CVM lämpar sig för att studera det politiska 

deltagandet mellan valen i Sverige. 
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1 Inledning 
Medborgarens roll går att beskriva som en av de mest centrala byggstenarna för ett 

demokratiskt samhälle. Med andra ord så ses demokratin som beroende av både aktiva 

och deltagande medborgare. Även om de deltagande medborgarna i sig inte bygger ett 

demokratiskt system så är det genom det politiska deltagandet som demokratin kan 

förverkligas (Nilsson, 2005, 1). Sällan har det talats om att det politiska systemet i 

Sverige skulle vara hotat, däremot har ett sjunkande valdeltagande och ett minskat 

engagemang inom de politiska partierna uppmärksammats. År 2002 genomfördes en 

mätning på det politiska deltagandet inom de politiska partierna i Sverige vilket visade 

ett deltagande på 7 procent, detta är en klar försämring jämfört med år 1960 då var 

fjärde svensk var deltagande (Bjereld & Demker, 2011, 51–52). Detta har bidragit till att 

det demokratiska systemet ofta har beskrivits som något som är under ständig 

utvecklig, lika så beskrivs relationen med medborgarna.  

Andelen medborgare som genomfört bojkottningar visar bland annat på en fördubbling 

år 2001 jämfört med år 1987 då endast 15 procent hade deltagit i en bojkott (Bjereld & 

Demker, 2011 52). Däremot har andra typer av politiskt deltagandet kommit att öka där 

bland annat namninsamlingar och demonstrationsdeltagande visar på stigande siffror.   

Då vissa forskare hävdar att en demokrati utan aktiva medborgare är ett kvitto på en 

demokrati utan kvalité kommer denna studie att undersöka det politiska deltagandet i 

det svenska samhället. Vad som är politiskt deltagande är något som varierar då det 

finns olika uppfattningar, däremot är de vanligaste sätten att engagera sig genom 

namninsamlingar, bojkott, insändare och demonstrationer vilket kommer ligga i fokus 

för denna studie.  

Mot denna grund skapades intresset för denna studie att undersöka det politiska 

deltagandet och finna svar på varför vissa medborgare deltar i större utsträckning än 

andra.  För att förstå vilka det är som deltar politiskt presenterar Bengtsson (2008, 102) 

Civic voluntarism model som är myntat Verba, Scholzman och Brady. Modellen bygger 

på de tre individuella förklaringsfaktorerna: personliga karaktäristiska, gruppeffekter 

och politiska attityder där samtliga tre beskrivs som avgörande komponenter för det 

politiska deltagandet. Teorin som har sin egentliga grund i USA kommer i denna studie 
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att prövas i en svensk kontext vilket innebär att teorin kommer att anpassas och tolkas 

med hjälp av tidigare forskning.    

1.1 Bakgrund 
Som tidigare nämnt beskrivs demokratin som något som är under ständig utveckling 

och relationen med medborgarna lika så. Idag bygger den representativa demokratin 

huvudsakligen på valdeltagandet och möjligheten till att delta genom de politiska 

partierna vilket belyser vikten av aktiva medborgare (Nilsson, 2005, 45). För den 

enskilde individen har det politiska deltagandet inte alltid varit en självklarhet. Fram 

till att den allmänna och lika rösträtten för män och kvinnor kom att bli fastslagen i 

grundlagen år 1919 har de röstberättigade reglerats av allt ifrån kön, inkomst och 

position i samhället (Bengtsson, 2008, 21f). Utifrån ett politiskt deltagande perspektiv 

kom därmed denna grundlag att innebära att allt fler skulle få möjligheten till att delta. 

Det är dock först efter det andra världskrigets slut som det politiska systemet kom att 

blomstra. Både intresset för att engagera sig i partipolitiken och för att rösta var högt 

vilket medför att forskare väljer att blicka tillbaka till denna tid som något unikt för 

Sverige (Bengtsson, 2008, 205). Idag tycks den svenska demokratin stå inför en 

utmaning då kontakten mellan de folkvalda och medborgarna inte är densamma och 

de politiska partierna tenderar till att tappa allt fler medlemmar (Bengtsson, 2008, 206). 

Detta innebär att demokratins framtid på sätt och vis blir oklar då samhället som har 

kommit att bli allt mer komplext inte skapar samma möjligheter till att dela upp 

samhället i olika sociala och politiska grupper. Partiernas förmåga att fungera som en 

kanal mellan medborgarna och den politiska arenan har försvagats i takt med att det 

politiska deltagandet förändras där nya former av deltagande upptäcks och andra 

försvinner.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka vad som påverkar de svenska medborgarnas 

politiska deltagande samt pröva teorin civic voluntarism model. Med hjälp av ett 

insamlat enkätmaterial utfört under år 2014 kommer studien således att fokusera på det 

politiska deltagandet utöver valdeltagande.  Studien kommer därmed att sträva efter 

att finna svar på varför vissa medborgare väljer att delta i högre grad än andra med 

hjälp av tolkade indikatorer för respektive förklaringsfaktor inom modellen.  

 

1.2.1  Frågeställning 
- Har faktorerna inom civic voluntarism model effekt på det politiska 

deltagandet mellan valen inom en svensk kontext? 
- Vilket samband är starkare respektive svagare? 

 

1.2.2  Hypoteser 
- H1 God tillgång av personliga karaktäristiska resurser ökar det politiska 

deltagandet  
- H2 Positiva politiska attityder ökar det politiska deltagandet 
- H3 Positiva gruppeffekter ökar det politiska deltagandet 
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2 Teori 
I detta kapitel kommer den valda teorin Civic voluntarism model (CVM) att presenteras. Först 

kommer teorin att presenteras övergripligt, sedan kommer kapitlet att delas upp i underkapitel. 

Detta genomförs av anledning till att teorin är uppdelad i tre olika förklaringsfaktorer för det 

politiska deltagandet och uppdelningen ska således underlätta för läsaren att på ett enkelt och 

överskådligt sätt förstå faktorerna. 

2.1 Civic voluntarism model 
Civic voluntarism model (CVM) kom att utvecklas i USA av Verba, Schlozman och 

Brady (1995, 1) efter upptäckten att majoriteten av befolkningen inte deltog i någon 

annan politisk aktivitet än de allmänna valen. Då demokrati bland annat bygger på 

aktiva medborgare menar de på att folkets röst blir begränsad som i sin tur påverkar 

representationen till följd av det bristande deltagandet (Verba et al. 1995, 1–2). För att 

ta reda på vad som påverkar det politiska deltagandet lades fokus på att besvara frågan 

kring varför medborgaren väljer att inte delta. Till sitt svar på frågan kom de fram till 

att det grundade sig i tre skäl, att individen antingen inte kunde, inte ville eller för att 

ingen hade bett individen att delta (Verba et al. 1995, 269). Utifrån dessa tre skäl har 

Verba et al. (1995, 269) sedan byggt deras förklaringsmodell för vad som de menar 

påverkar det politiska deltagandet där tre förklaringsfaktorer presenteras: personliga 

karaktäristiska, politiska attityder och gruppeffekter.  

Det som teorin i det stora hela därmed bygger på är de tre övervägande byggstenarna: 

motivation, kapacitet och ett rekryteringsnätverk som i sin tur lägger grunden för de 

tre förklaringsfaktorerna. Verba et al. (1995, 3) utgår utifrån den uppfattningen att 

individen måste vilja vara politiskt aktiv, det vill säga känna en motivation till att delta 

på eget bevåg. Politisk aktivitet kan handla om allt ifrån att rösta i de allmänna valen, 

medlemskap i politiska partier eller till att sprida ett politiskt budskap på Facebook. 

Oavsett hur individen väljer att delta i politiken så krävs det en viss typ av motivation 

vilket grundar sig i de politiska attityderna. På ett liknande sätt menar Verba et al. (1995, 

3) att kapaciteten spelar in då ett politiskt deltagande kan komma att kräva en viss typ 

av kompetens. Individen måste därmed ha förmågan till att delta, kunskap om området 

och förutsättningarna till det. För att exempelvis delta i ett politiskt parti så bör den 
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enskilde individen ha kompetens och vara skicklig på sitt område vilket mäts utifrån 

de personliga karaktäristiska faktorerna genom exempelvis utbildning. Den sista 

byggstenen som Verba et al. (1995, 3) menar spelar in på det politiska deltagandet är ett 

rekryteringsnätverk. Det vill säga, innehar individen både motivation och kapacitet så 

skapas det större förutsättningar för den enskilde att delta om individen blir efterfrågan 

till det vilket belyser vikten av gruppeffekter.  

2.1.1 De personliga karaktäristiska faktorerna 
Den första förklaringsfaktorn som kommer att presenteras är de personliga 

karaktäristiska faktorerna. Det denna faktor till grund handlar om är de individuella 

resurserna, det vill säga vilka möjligheter och förutsättningar den enskilde individen 

har då det kommer till det politiska deltagandet. Denna faktor presenterar Verba et al. 

(1995, 288) som den mest kritiska komponenten inom Civic voluntarism model (CVM). 

Detta av anledning till att den lyfter den socioekonomiska bakgrunden som en 

bidragande faktor till att det politiska deltagandet varierar. Det Verba et al. (1995, 271) 

därmed lyfter fram som en bidragande faktor till att individen inte deltar politiskt är 

brist på relevanta resurser, såsom tid, pengar och medborgliga färdigheter. Dessa 

resurser ses som avgörande komponenter för hur det politiska deltagandet ser ur.  

För att mäta de personliga karaktäristiska faktorerna presenterar Verba et al. (1995, 289) 

resurserna tid, pengar och medborgliga färdigheter eller kompetens som de menar 

förbrukas mest då det kommer till det politiska deltagandet. Ett exempel som synliggör 

detta är om individen exempelvis bestämmer sig för att nyttja sin rösträtt. Samtliga 

resurser blir framförallt synliga då det kommer till valet av parti. För att bestämma sig 

för vilket parti den enskilde individen vill rösta på krävs det tid, vilket även går att se 

som en informationskostnad samt att kompetensen sätts på prov då individen borde 

sträva efter ett deltagande som gynnar. Ett flertal exempel går att presentera över hur 

dessa tre resurser blir avgörande för den enskilde individen då det kommer till det 

politiska deltagandet men poängen är att det krävs vissa förutsättningar som går att 

mäta genom de individuella resurserna.  

Då de personliga karaktäristiska faktorerna mäts genom de individuella resurserna tid, 

pengar och medborgliga färdigheter blir det även tydligt att den sociala positionen 

samhället blir bidragande för deltagandet. För att mäta dessa resurser utgår teorin som 



 

6 
 

tidigare beskrivit utifrån socioekonomiska faktorer där bland annat utbildning, 

inkomst, kön och ålder beskrivs som lämpliga faktorer att utgå ifrån (Verba et al. 1995, 

288 f.). Detta öppnar upp för denna studie att pröva huruvida dessa socioekonomiska 

faktorer lämpar sig att undersöka det politiska deltagandet i en svenskkontext.   

2.1.2 Politiska attityder 
Den andra förklaringsfaktorn som kommer att presenteras är de politiska attityderna 

som till grund handlar om intresset eller engagemanget för det politiska systemet 

(Verba et al. 1995, 334). Detta är en faktor som Bengtsson (2008, 109) menar har fått utstå 

en viss kritik då det är just attityder som mäts för att förklara det politiska deltagandet. 

Detta innebär att den inställning individen har gentemot det politiska systemet eller 

olika politiska instanser är avgörande för huruvida individen väljer att delta eller inte. 

Likt som med de personliga karaktäristiska faktorerna menar Verba et al. (1995, 343) att 

de politiska attityderna är minst lika avgörande för det politiska deltagandet. Om de 

personliga karaktäristiska faktorerna kan svara på varför vissa har bättre 

förutsättningar till att delta menar Verba et al (1995, 343) att de politiska attityderna kan 

svara på varför vissa väljer att inte delta.   

När det kommer till att undersöka de politiska attityderna kan dock problem uppstå. 

Verba et al (1995, 275) anser att utifrån ett validitet- och reliabilitets perspektiv så är de 

politiska attityderna till skillnad från de personliga karaktäristiska faktorerna svårare 

att finna konkreta variabler som faktiskt mäter de politiska attityderna. Detta grundar 

sig i att när det kommer till frågor som handlar om hur pass intresserad av politik den 

enskilde individen anser sig vara kan det tolkas olika beroende på vem det är som 

svarar. Detta är något som kommer att diskuteras mer ingående i metodkapitlet där 

validitet och reliabilitet tas upp.  

 

2.1.3 Gruppeffekter 
Den tredje förklaringsfaktorn som kommer att presenteras är gruppeffekter som är en 

faktor som belyser vikten av ett politiskt rekryteringsnätverk. Verba et al. (1995, 133) 

anser att det politiska deltagandet som ofta grundade sig i spontanitet och intresse för 

vissa sakfrågor har nu kommit ha blivit allt mer beroende av ett socialt nätverk. Att inte 

vara politiskt deltagande kan med andra ord utöver bristande resurser och ett lågt 

politiskt intresse, handla om att individen står utanför ett socialt nätverk och därmed 
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inte blir rekryterad in den politiska sfären. Detta är även den förklaringsfaktor som 

besvarar det tredje skälet, att ingen bett individen att delta.  

När det kommer till gruppeffekter i Sverige menar Bengtsson (2008, 106) att det startade 

i demokratins tidiga dagar då rösträtten var under utveckling och de politiska partierna 

kämpade för att få fler väljarna att gå till valurnorna. För att uppnå detta mål strävade 

de politiska partierna länge efter att företräda olika sociala grupper i samhället och för 

att medborgarna ska känna en stark partiidentifikation. Fram till 1970-talet menar 

Bengtsson (2008, 197) att denna trend pågick med både högt valdeltagande och 

samhörighetskänsla men kom att förändras till följd av samhällets utveckling.  

Vidare menar Verba et al (1995, 369) att alla sociala platser som arbetsplats, skola och 

föreningsträffar är bidragande till att ett politiskt intresse skapas då det bland annat 

öppnar upp för möjligheten till diskussion. Detta innebär att oavsett var individen rör 

sig i för kretsar blir den enskilde omedvetet påverkad av ett inofficiellt politiskt 

rekryteringsnätverk. Likt som med de politiska attityderna spelar även de personliga 

karaktäristiska faktorerna en avgörande roll inom denna faktor. Detta av anledning till 

att individens förutsättningar i form av exempelvis utbildning och inkomst påverkar 

möjligheten till att bli ombedd att delta. Verba et al (1995, 384) menar att de individer 

som exempelvis har haft större kontakt med fackliga organisationer än andra har större 

chans att bli rekryterad in i en politisk organisation och i sin tur börja att engagera sig 

politiskt. Detta av anledning till att de drivs av engagemanget av att förbättra sin egen 

livssituation.   
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2.2 Sammanfattning av teori 
I detta kapitel har den valda teorin presenterats vilket består av en förklaringsmodell 

för det politiska deltagandet vid namn civic voluntarism model (CVM). CVM innefattar 

de tre individuella förklaringsfaktorerna: personliga karaktäristiska, politiska attityder 

och gruppeffekter. Det de personliga karaktäristiska faktorerna mäter är bland annat 

kön, månadsinkomst och utbildning det vill säga, individuella resurser i form av olika 

tillgångar (Verba et al, 1995, 288). Det de politiska attityderna mäter är det politiska 

intresset och engagemanget för det politiska systemet (Verba, 1995, 334). Inom denna 

faktor ligger fokus på att undersöka vad den enskilde individen har för känslor 

gentemot det politiska systemet och olika politiska instanser då detta anses påverka det 

politiska deltagandet. Den sista förklaringsfaktorn handlar om gruppeffekter, med 

andra ord ett politiskt rekryteringsnätverk. Detta är en faktor som lyfter vikten av 

grupptryck och sociala kretsar. Att individen rör sig i rätt kretsar beskrivs bland annat 

som avgörande för det politiska deltagandet. I denna studie kommer samtliga tre 

förklaringsfaktorer att tolkas för att sedan prövas för att se huruvida de påverkar det 

politiska deltagandet mellan valen i Sverige. Då teorin i sig innefattar flera faktorer för 

det politiska deltagandet kommer dock endast mindre delar av detta teoretiska 

ramverk att kunna prövas. Studien kommer däremot att finna stöd i tidigare forskning 

och med hänsyn till teorin försöka utföra en sådan god operationalisering som möjligt 

för att mäta goda indikatorer. Detta är något som kommer att diskuteras vidare i 

metodkapitlet.  
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3  Tidigare forskning 
Ett flertal studier har genomförts där forskare har strävat efter att undersöka det politiska 

deltagandet och finna svar på varför vissa medborgare deltar och andra inte. Då denna studie 

syftar till att undersöka det politiska deltagandet mellan valen genom att pröva civic voluntarism 

model kommer först studier med denna teori som utgångspunkt att presenteras. Därefter 

kommer kapitlet delas upp i teman efter teorins tre förklaringsfaktorer för att skapa en djupare 

förståelse över hur andra forskare har studerat liknande faktorers påverkan på det politiska 

deltagandet. 

3.1 Forskning med civic voluntarism model som utgångspunkt 
En tidigare studie som genomförts i syfte att undersöka det politiska deltagandet med 

Civic volontarism model (CVM) som utgångspunkt är en studie genomförd av Nygård 

& Jakobsson (2013). Det som är bidragande till att denna undersökning blir relevant att 

behandla i denna uppsats är framförallt att den ifrågasätter teorins 

användningsområde då den bland annat bygger på socioekonomiska förklaringar. 

Nygård & Jakobsson (2013, 71) har i sin studie valt att fokusera på det skandinaviska 

området av anledning till att området i sig ses som väl socioekonomiskt utvecklat där 

medborgare generellt tenderar till att ligga högre i utbildning, inkomst och hälsa än 

övriga världen. Detta innebär att teorin som bygger på att tre förklaringsfaktorer på 

individnivå kan förklara det politiska deltagandet sätts på prov i ett område med en 

god välfärd. 

Med en äldre målgrupp i fokus kommer författarna fram till följande resultat: att även 

om teorin till viss del lämpar sig för att undersöka det politiska deltagandet i 

Skandinavien så kan den behöva kompletteras med andra faktorer än det som teorin 

innefattar. I studien bekräftas den uppställda hypotesen kring att de individuella 

resurserna kan förklara det politiska deltagandet (Nygård & Jakobsson, 2013, 91). 

Däremot blir de två andra förklaringsfaktorerna för politiska attityder och 

gruppeffekter något svag för studiens resultat.  

 
Den andra studien som kommer presenteras med CVM som utgångspunkt är 

genomförd av Pattie, Seyd & Whiteley (2003,443). 
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I deras studie har de valt att med anledning till det låga valdeltagandet i det engelska 

valåret 2001 att undersöka och finna svar med hjälp av tre olika teoretiska 

utgångspunkter varför vissa deltar och andra inte (Pattie et al., 2003, 443–444). Då deras 

studie inte bara tillämpar CVM som teoretisk utgångspunkt blir den av intresse för 

detta arbete då den tar in andra perspektiv och kontrollvariabler för att undersöka det 

politiska deltagandet. Utöver att studien använder sig av tre olika teorier för att förklara 

det politiska deltagandet så jämför även författarna de tre teorierna rational choice, 

social capital och CVM för att se huruvida teorierna påverkas av varandra (Pattie et al. 

2003, 443). Det vill säga, huruvida de individuella teoriprövningarna påverkas av 

varandra vid en sammanslagen prövning.  

Vidare till studiens resultat och för den individuella prövningen av teorin CVM visar 

det sig att teorins förklaringsfaktor för gruppeffekter spelar en avgörande roll för det 

politiska deltagandet. Detta är något som Pattie et al. (2003, 465) lyfter fram som en 

stark egenskap inom teorin vid jämförelse av de två övriga teorierna som prövas i 

undersökningen. I deras studie går det även att finna signifikanta samband för det 

politiska deltagandet och de individer som uppmanats till att delta genom exempelvis 

vänner och kollegor (Pattie et al, 2003, 461). Vid prövningen för de politiska attityderna 

mäts det politiska intresset för olika nivåer som exempelvis lokal och regional vilket 

visar signifikanta samband som i sin tur stärker att individen är i behov av ett generellt 

intresse för politik (Pattie et al, 2003, 465).  

 
En tredje studie som undersökt betydelsen av gruppeffekter då det kommer till det 

politiska deltagandet är av Erlingsson, Persson och Öhrvall (2012, 185) som försökt att 

kartlägga varför vissa medborgare väljer att bli partimedlemmar. I och med att de 

politiska partierna har kommit att tappa allt fler medlemmar har studien undersökt 

med bland annat den tredje förklaringsfaktorn inom civic voluntarism model som 

utgångspunkt för vad som påverkar det politiska engagemanget. Med stöd från tidigare 

undersökningar kommer det politiska deltagandet i form av partimedlemskap att 

undersökas i en svensk kontext.   

Med hjälp av ett enkätmaterial besvarat av ledamöter från kommunerna i 

Östergötlands län kommer fokus att ligga på att ta reda på varför ledamöterna valde 

att engagera sig i partipolitiken (Erlingsson et al. 2012, 187). Sett till studiens resultat 
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belyses vikten av ett politiskt rekryteringsnätverk. Då en majoritet av de tillfrågade 

anger att de valt att engagera sig på grund av att de blivit tillfrågade stärks vikten av 

gruppeffekter (Erlingsson et al. 2012, 201–202). Detta innebär att studiens resultat visar 

på att få svenska medborgare väljer att arbeta med politik på grund av ett brinnande 

engagemang eller politiska ambitioner.  

 

3.2 Tema - individuella resurser 
Det första temat som kommer att beröras handlar om de individuella resurserna som 

kommer att spegla de personliga karaktäristiska faktorerna inom CVM. Då de 

personliga karaktäristiska faktorerna bland annat lyfter utbildning och inkomst som 

avgörande komponenter kommer tidigare forskning som undersökt liknande 

individuella resursers påverkan på det politiska deltagandet att presenteras.  

I en studie genomförd av Bergström (2017, 500) undersöks det politiska deltagandet i 

Malmö med syfte till att förstå och granska den utveckling som skett med den politiska 

makten under 1900-talet. Det vill säga, vilka utmaningar har den politiska utvecklingen 

fört med sig för individen då det kommer till det politiska deltagandet. Bergström (2017, 

500) talar bland annat om en minskad transparens då det kommer till 

beslutsprocesserna, beslutsmakarna och de politiska processerna till sin helhet vilket i 

sin tur kan ha påverkat deltagandet negativt. För den enskilde individen och det 

politiska deltagandet konstateras det i studiens resultat att de står inför individuella 

utmaningar där den enskilde behöver mer i bagaget i form av utbildning, tid och pengar. 

Bergström (2017, 514,115) anser att både globalisering och privatisering har bidragit till 

klyftan mellan de som deltar och de som inte deltar och därav står demokratin inför 

nya utmaningar. Av den anledningen så beskrivs det politiska deltagandet som 

beroende av individuella förutsättningar.  

 
Ytterligare en forskning som talar om de politiska förutsättningarna är en studie 

genomförd av Johansson (2010, 55) som undersöker det politiska deltagandet för att ta 

reda på varför, hur och vem som deltar. Med hjälp av SOM-institutets undersökning i 

Skåne och Västra Götaland undersöks och jämförs olika deltagarformer mellan valen 

(Johansson, 2010, 58–61). Sett till studiens resultat går det att se en tydlig skillnad mellan 
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män och kvinnor då det kommer till hur de väljer att delta. I resultatet framkommer det 

bland annat att män är mer benägna till att arbeta med politiska uppdrag än kvinnor, 

däremot deltar de i samma utsträckning (Johansson, 2010, 70). En högre 

utbildningsgrad och en högre klasstillhörighet är det som presenteras vara den 

huvudsakliga anledningen till det varierande deltagandet. De individerna med en 

högre utbildningsnivå och en högre klasstillhörighet deltar därmed i högre grad och 

visar även på en mer positiv inställning till politiska uppdrag (Johansson, 2010, 70).  

 

3.3 Tema – Politiska attityder  
Det andra temat som kommer att beröras är de politiska attityderna som kommer att 

spegla den andra förklaringsfaktorn inom CVM. Då de politiska attityderna bland 

annat lyfter intresset och engagemanget gentemot det politiska systemet eller olika 

politiska insatser som avgörande för det politiska deltagandet kommer studier som 

undersökt attityder för det politiska systemet att presenteras.  

Utöver att Johanssons (2010) studie undersöker de individuella resursernas påverkan 

på det politiska deltagandet undersöks även betydelsen av de politiska attityderna. 

Förutom att det politiska deltagande påverkas av den individuella utbildningsnivån 

och klasstillhörigheten prövas även intresset att ta sig an politiska uppdrag. I studien 

presenteras intresset för att arbeta med politiska uppdrag som indikator för hur 

individen generellt förhåller sig till politisk aktivitet. Sett till intresset att ta till sig 

politiska uppdrag presenterar Johansson (2010, 59) ett resultat där respondenterna i 

Skåne håller en stabil nivå medan respondenterna i Västra Götaland visar en ökning år 

2008 jämfört med år 2004 och 2006. I studien resultat framkommer det även att 

medborgarna tenderar till att vara mer intresserade till att arbeta med politiska uppdrag 

på den lokala nivån då individen då detta anses ligga närmare individens kapacitet. 

Detta är något som Johansson (2010, 56) menar återspeglar den generella bilden över 

Sverige att medborgare har ett större intresse av att påverka frågor och beslut som rör 

kommunen.    

 
I en studie genomförd av Klesner (2003, 30–31) undersöks och jämförs de politiska 

värderingarna hos mexikanare, mexikansk-amerikaner och amerikaner för att skapa en 
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djupare förståelse för vilken betydelse värderingarna har för det politiska deltagandet. 

Klesner (2003, 30) menar på att de politiska värderingarna, det vill säga viljan och de 

politiska attityderna lägger grunden för det politiska deltagandet. Med andra ord så 

innebär detta att desto bättre värderingar och attityder den enskilde har gentemot det 

politiska systemet desto högre är sannolikheten att individen deltar. I studien prövas 

bland annat sambandet mellan det upplevda politiska intresset och det politiska 

deltagandet vilket visar en stark signifikans för samtliga urvalsgrupper (Klesner, 2003, 

44). Vidare prövas även huruvida den upplevda demokratin nivån påverkar graden av 

deltagande. Detta resultat visar att de individer som i hög grad upplever landet som 

demokratiskt visar signifikanta samband för det politiska deltagandet (Klesner, 2003, 

45).  

3.4 Tema – gruppeffekter 
Det tredje temat som kommer att belysas är gruppeffekter som är den tredje 

förklaringsfaktorn inom CVM. Denna förklaringsfaktor lyfter bland annat den sociala 

kretsens effekt på individen och lyfter vikten av ett politiskt rekryteringsnätverk. 

Den första studien som kommer att presenteras grundar sig främst i de individuella 

resurserna men resultatet utgör även en relevans för detta tema. Persson (2011, 456) har 

i sin studie valt att undersöka vilken betydelse den individuella utbildningsnivån har 

för det politiska deltagandet i Sverige. Det vill säga, om det är själva utbildningsnivån 

i sig eller det sociala inflytandet utbildningen medför som bidrar till det politiska 

deltagandet. I och med ett flertal studier har visat på att desto högre utbildningsnivå 

den enskilde har desto större är sannolikheten att individen deltar medför denna studie 

en mer ingående syn för hur utbildning kan påverka individen på andra sätt. Det 

resultat som presenteras för studien stärker den utgångspunkt som Persson (2011, 476) 

argumenterar för att den individuella utbildningsnivån inte bara grundar sig i själva 

utbildningen utan att den sociala kontakt som individen bygger förstärker möjligheten 

till ett högre deltagande.  

 
Den andra studien som kommer att presenteras handlar om fackförbundens betydelse 

för det politiska deltagandet. Som tidigare nämnt beskriver Verba et al. (1995, 384) de 

fackliga organisationerna som ett politiskt rekryteringsnätverk där sannolikheten att 
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individen deltar ökar i och med ett fackligt medlemskap. Av den anledningen kommer 

härnäst en presentation av en studie där fackliga organisationers betydelse har 

undersöks. En av de senaste studierna kring detta är en undersökning genomförd av 

Karreth (2018, 158–159) som undersöker detta fenomen i ett antal afrikanska länder där 

demokratin beskrivs att vara på uppgång. Karreth (2018, 161) talar bland annat om de 

fackliga organisationernas möjlighet att mobilisera människor och förändra olika 

politiska situationer vilket har bidragit till att allt fler blivit medlemmar. Sett till 

studiens resultat presenterar Karreth (2018, 168) följande att det finns stora skillnader i 

det politiska deltagandet mellan de som är fackliga medlemmar och de som inte är det. 

De individerna med ett fackligt medlemskap visar även att de i högre grad kontaktat 

politiker och är medlemmar av politiska partier.  
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4 Metod 
Detta kapitel kommer först att inledas med en presentation över den kvantitativa metoden med 

tillhörande analys. Därefter kommer det insamlade materialet att redogöras för samt de valda 

variablerna. I kapitlets slut kommer en diskussion föras kring validitet och reliabilitet.   

4.1 Kvantitativ metod 
För studien har en kvantitativ metod valts då denna studie bygger på hypoteser och 

frågeställningar som syftar till att stärka den redan funna kunskapen på området samt 

inspirera till vidare forskning. Uppsatsen kommer därmed ha en positivistisk 

inriktning då studien även strävar efter ett generaliserbart resultat vilket är en av flera 

fördelar med detta metodval (Thurén, 2007, 16).   

De vetenskapsteoretiska grunderna för denna studie kommer att bygga på en realistisk 

ontologi och empiristisk epistemologi med en deduktiv ansats. När Badersten och 

Gustavsson (2015, 37–38) talar om den realistiska ontologin menar de på att enligt detta 

synsätt så går verkligheten att beskriva som något konkret och påtagligt. Verkligheten 

beskrivs även som något som är oberoende av individen och ser likadan ut för samtliga 

individer. Av den anledningen blir den realistiska ontologin relevant för denna studie 

då den som tidigare nämnt kommer att bygga på ett positivistiskt synsätt. Enligt den 

empiristiska epistemologin så skapas och erhålls kunskap genom sinneserfarenheter 

och genom ett neutralt observationsspråk och blir därmed relevant då studien kommer 

bygga på enkätmaterial som svaren används som bidrag till kunskap (Bergström & 

Boréus, 2012, 28).  

Att ansatsen är deduktiv innebär i den meningen att hypoteser kommer att testas med 

teorin som utgångspunkt där logiska slutsatser kommer dras i resultatet. 
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4.2 Material 
För att pröva den valda teorin civic voluntarism model i en svensk kontext är det 

insamlade materialet för denna studie en enkätundersökning genomförd på riksnivå i 

Sverige under år 2014. Denna enkät valdes ut av anledning till att den utfördes under 

det senaste valåret vilket i sin tur skapar ett intresse av att kartlägga hur det politiska 

deltagandet såg åt under den tidsperioden. Enkäten är utförd av SOM-institutet som är 

en undersökningsorganisation från Göteborgs universitet som har arbetat med enkäter 

sedan år 1986 (SOM-institutet, 2017).  

De utförda enkäterna som SOM-institutet genomför syftar till att fokusera på de 

svenska medborgarnas vanor, beteenden, åsikter och värderingar gällande samhälle, 

politik och media. Den nationella SOM-undersökningen utförs som tidigare nämnt på 

riksnivå och utförs i syfte att förstå samhällsutvecklingens påverkan på medborgarnas 

attityder och beteenden1. I enkäten går det att finna tre teman som handlar om samhälle, 

opinion och massmedier där framförallt frågorna kring politik kommer att behandlas i 

denna studie (SOM-institutet, 2017). Enkäten lyfter även frågor kring social bakgrund 

som kön och ålder vilket även blir relevant för studiens syfte.  

Urvalsmetoden för enkäten är obundet och slumpmässigt mellan personer i åldrarna 

16–85 år och som är bosatta i Sverige. Att genomföra ett slumpmässigt urval menar 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2012, 171) skapar goda förutsättningar för 

att återspegla hela populationen i en miniatyrkopia viket i sin tur skapar möjligheten 

till att generalisera resultatet. Ett slumpmässigt urval lämpar sig därmed bra i detta fall 

då syftet är att samla kunskap kring vad människor tycker i samhälleliga frågor. Att det 

slumpmässiga urvalet är obundet innebär att samtliga från urvalet har haft samma 

sannolikhet till att bli utvald vilket ökar möjligheten till ett generaliserbart resultat.  

 
 
 
 
 
 
 

 

1 Mer information kring SOM-institutet finns på deras hemsida. https://som.gu.se/undersokningar/den-nationella-
som-undersokningen (Hämtas 2018-05-29) 
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4.3 Regressionsanalys 
För att besvara forskningsfrågan och för att fullfölja syftet med denna studie kommer 

fyra regressionsanalyser att genomföras. Detta medför att varje förklaringsfaktor för sig 

kommer att studeras innan en sammanslagen prövning genomförs.  

Regressionsanalysen beskrivs som både flexibel och kraftfull då den både lämpar sig 

för flera olika typer av data och för en stor mängd av data (Esaiasson et al, 2012, 381). 

Av den anledningen blir regressionsanalysen en ofta förekommande analysmetod för 

att pröva samband. Däremot är regressionsanalysen likt korstabellen beroende av 

variablernas skalnivå. För regressionsanalysen är en grundförutsättning att samtliga 

variabler är kvantiativa, det vill säga att de befinner sig på intervall eller kvotskala. 

Regressionsanalysen öppnar dock upp för binära eller till så kallade dummyvariabler 

som är omkodade kvalitativa variabler vilket kommer presenteras mer ingående 

följande i kapitlet (Djurfeldt et al. 2010, 320). Detta är bidragande till att 

regressionsanalysen blir mer lämplig för studien.  

Det regressionsanalysen innebär är att den genomför en analys av regressionslinjen för 

att undersöka hur nära variablerna befinner sig linjen och vilken lutning de har 

(Barmark & Djurfeldt, 2015, 160). En regressionsanalys går att genomföra både bivariat 

och multivariat där analysen visar hur variabler påverkas av varandra via räta linjens 

ekvation. Då denna studie strävar efter att pröva den valda teorin civic voluntarism 

model som består av tre förklaringsfaktorer för det politiska deltagande kommer denna 

studie att genomföra en multipel regressionsanalys. Det en multipel 

regressionsanalysen öppnar upp för är möjligheten till att pröva flera oberoende 

variabler gentemot den beroende variabeln vilket bidrar till att fler effekter går att 

uppskatta (Esaiasson et al. 2012, 382).  För denna prövning kommer även fokus att ligga 

på de standardiserade B-koefficienterna vilket öppnar upp för möjligheten till att 

jämföra variablerna direkt med varandra för att tyda den starkaste respektive svagaste 

effekten (Sundell, 2010).  Däremot medför detta val en begränsning då den 

standardiserade koefficienten inte visar vilken effekt den oberoende variabeln har för 

den beroende variabeln. Det vill säga det är svårare att visa på effekten av en enhets 

ökning i den oberoende variabeln.  
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4.4 Beroende variabel 
För att fullfölja syftet med studien som är att pröva teorin civic voluntarism model i en 

svensk kontext har sex stycken variabler utifrån det insamlade enkätmaterialet valts ut. 

Det dessa sex variabler efterfrågar är hur individen har agerat i samhälleliga och 

politiska frågor över tid vilket i denna studie kommer att mätas som ett politiskt 

deltagande. Då det finns flera olika sätt för den enskilde individen att delta och då det 

finns vissa begränsningar i materialet lämpade sig dessa sex variabler sig bäst då det 

täcker in ett större område tillsammans.  

Det som efterfrågas är: Det finns olika sätt att agera i samhälleliga och politiska frågor. Har 

du själv gjort något av följande saker? Där respondenten får besvara sex olika handlingar 

-skrivit under en namninsamling, kontaktat en politiker, deltagit i en demonstration, 

kontaktat en tjänsteman, kontaktat eller medverkat i medier och skänkt eller samlat in 

pengar för en politiska eller samhällelig sak.  

4.4.1 Index 
Då sex stycken variabler valts ut för att spegla det politiska deltagandet kommer ett 

index att skapas. Genom att konstruera ett index öppnar det upp för möjligheten till att 

summera samtliga valda variabler till en total summa vilket gör det mer lätthanterligt 

att analysera (Djurfeldt et al, 2010, 449). Att genomföra ett index bidrar även till 

operationaliseringen av det teoretiska fenomenet då det skapar mer tillförlitlighet vilket 

blir till en fördel för studien då den strävar efter tillförlitliga resultat. För att genomföra 

ett index är det första steget i processen att ta reda på huruvida variablerna mäter 

samma teoretiska fenomen vilket bidrar till samvariationen mellan varje variabel 

(Barmark & Djurfeldt, 2015, 109). Detta undersöks med hjälp av ett mått som kallas 

Cronbach’s alpha som varierar mellan 0 och 1 där ju närmre siffran 1 resultatet visar 

desto högre är samvariationen. För att genomförandet ska vara lämpligt brukar 

tumregeln vara att måttet överstiger 0,7 (Barmark & Djurfeld, 2015, 109–110). Resultatet 

för denna indexprövning visade måttet 0,720 vilket överstiger den nivå som 

rekommenderas vilket innebär att sammanslagningen blir lämplig för studien och att 

ett index kommer att konstrueras som beroende variabel. Då ett index kommer att 

konstrueras innebär det att samtliga variabler kommer ha en gemensam skala vilket i 
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detta fall kommer vara värden som varierar mellan 0–1. Variabeln är kodad så att de 

individer som svarat: 1, har deltagit och de individer som svarat: 0, har inte deltagit.  

Tabell 1 Deltagar-index 
MEDELVÄRDE STANDARDAVVIKELSE MINIMUM MAXIMUM 
0,319 0,281 0 1 
N: 1658    

 
Ovan i tabellen presenteras det konstruerade indexet över de sex variablerna som 

mäter deltagande nivån över de som: -skrivit under en namninsamling, kontaktat en 

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

medverkat i medier och skänkt eller samlat in pengar för en politiska eller samhällelig 

sak. Maximum nivån är 1 vilket innebär att de individer som svarat 1, på alla följande 

handlingar, det vill säga att de har deltagit får de värdet 1 i detta index. Det individer 

som svarat 0, för alla handlingar får värdet 0.  

 

4.5 Oberoende variabler 
Civic voluntarism model (CVM) består som presenterat av tre förklaringsfaktorer för 

att mäta det politiska deltagandet varav varje förklaringsfaktor i sig innefattar flera 

kategorier. För att tillämpa teorin på denna studie krävs det därför en tydlig teoretisk 

definition som i sin tur bidrar till utvecklingen av de operationella indikatorerna för 

respektive förklaringsfaktor. Därför kommer denna studie att med hjälp av tidigare 

forskning som både har prövat CVM och studerat det politiska deltagandet i Sverige 

att ligga till grund för framtagandet av indikatorerna. Som tidigare nämnt är en 

grundförutsättning vid användandet av regressionsanalys att de valda variablerna 

befinner sig på en kvantitativ skalnivå. Detta medför att de valda variablerna för denna 

studie kan komma att kodas om till binära variabler eller till så kallade dummyvariabler 

(Djurfeldt et al. 2010, 320). Därför kommer detta underkapitel att överskådligt att 

presentera fördelningen inom respektive variabel samt den eventuella nya 

omkodningen. 

4.5.1 Personliga karaktäristiska faktorer 
För att spegla de personliga karaktäristiska faktorerna har variablerna som mäter 

utbildning, inkomst och kön valts ut. Studien genomförd av Nygård & Jakobsson (2013, 

91) visar bland annat ett signifikant samband mellan utbildningsnivån och det politiska 
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deltagandet vilket medför att en sådan operationalisering av de personliga 

karaktäristiska faktorerna även lämpar sig för denna analys. Den första variabeln som 

valts ut för att spegla de personliga karaktäristiska faktorerna blir därmed frågan som 

mäter den högsta avklarade utbildningen. Ursprungligen befann sig denna variabel på 

ordinalskala där respondenten fick besvara frågan -Vilken skolutbildning har du? Om du 

ännu inte avslutat din utbildning, markera den du genomgår för närvarande. Detta innebär 

att variabeln som tidigare hade flera svarsalternativ för respondenten där den högsta 

avklarade utbildningsnivån efterfrågades brutits ned i två kategorier. De som angivit 

att de eftergymnasial utbildning kodas om till à 1, Ja. De som har studerat upp till 

gymnasienivå kodas om till à 0, Nej.   

Den andra variabeln som kommer att användas som indikator för de personliga 

karaktäristiska faktorerna är variabeln kön. Genom att ta del av könsvariabeln skapar 

det en möjlighet för studien att pröva huruvida det politiska deltagandet skiljer sig 

mellan könen. Likt som med utbildningsnivån befann sig denna variabel på 

nominalskala vilket innebär att den har kodats om för att passa analysmodellen. I detta 

fall har de som angivit könet man kodats om till à 0, man, och de som angivit könet 

kvinna à 1, Kvinna.   

Den tredje variabeln som valts ut för att spegla de personliga karaktäristiska faktorerna 

är variabeln som mäter den individuella månadsinkomsten. Den individuella 

månadsinkomsten mäts i 12 steg och befinner sig på ordinalskala, men då den antar så 

pass många värden fungerar den att applicera i en regressionsanalys. Detta medför att 

variabeln inte kommer att kodas om. 
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Tabell 2. Svarsfrekvens över de omkodade variablerna för utbildningsnivå  
EFTERGYMNASIAL 

UTBILDNING 

FREKVENS PROCENT 

JA (1) 3537 51,4 

NEJ (0) 3173 46,1 

TOTALT 6710 97,6 

SAKNADE 166 2,4 

TOTALT 6876 100 

KÖN   

KVINNA (1) 3678 53,5 

MAN (0) 3184 46,3 

TOTALT 6862 99,8 

SAKNADE 14 0,2 

TOTALT 6876 100 

Källa: Dataset för Riks-SOM 2014 

I tabellen ovan presenteras frekvensen över de omkodade variablerna för utbildning 

och kön. Sett till frekvensen över den omkodade variabeln som mäter den högsta 

avklarade utbildningsnivån. Totalt har 3537 angivit att de har en eftergymnasial 

utbildning och 3173 stycken har angivit att de inte har det. I denna tabell går det även 

att se ett relativt lågt bortfall där endast 166 stycken valde att inte besvara frågan eller 

har felaktigt besvarat frågan. Utifrån frekvensen för variabeln kön går det att se att det 

är 3184 stycken män och 3678 stycken kvinnor. Totalt har 14 stycken valt att inte besvara 

frågan eller lämnat ett felaktigt svar.  

Den tredje variabeln som i denna studie kommer att användas som indikator för de 

personliga karaktäristiska faktorerna är den individuella månadsinkomsten. Likt som 

med de två övriga variablerna för de personliga karaktäristiska faktorerna befann sig 

denna variabel på en kvalitativ skalnivå, men då variabeln antar så pass många värden 

går den ändå att applicera i en regressionsanalys. Detta medför att en omkodning inte 

kommer att genomföras.  
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Figur 1. Diagram över den individuella månadsinkomsten  

 
Källa: Dataset för Riks-SOM 2014. 
 
I diagrammet ovan presenteras frekvensen över variabeln som mäter den individuella 

månadsinkomsten. Flest respondenter har angivit en månadsinkomst mellan 10 000 – 

14 999 Kr och minst antal respondenter har angivit en månadsinkomst på 55 000 – 

59 999 Kr.  

 

4.5.2 Politiska attityder 
När det kommer till att mäta de politiska attityderna kan det vara svårt att finna 

variabler som på ett rättvist sätt speglar förklaringsfaktorn. Av den anledningen blir 

den teoretiska definitionen och operationaliseringen extra viktig då det kan vara svårt 

att finna variabler som faktiskt mäter de politiska attityderna. I denna studie kommer 

graden av nöjdhet för demokratin i Sverige och det politiska intresset att spegla de 

politiska attityderna samt variabeln som mäter det politiska intresset. Detta av 

anledning till att båda är variabler som mäter attityder och upplevelser samt att tidigare 

forskning med bland annat material från samma institut påvisat samband med 

liknande variabler.  

Den första indikatorn som kommer att presenteras mer ingående är variabeln som 

mäter graden av nöjdhet för hur demokratin fungerar i Sverige. Ursprungligen befann 

sig denna variabel på ordinalskala där respondenten fick besvara frågan -Allmänt sett, 

hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar i: Sverige.  
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De respondenter som angivit att de upplever sig mycket nöjda respektive ganska nöjda 

har därmed kodats om till à 1, nöjd. De respondenter som angivit svaret: inte särskilt 

nöjd eller inte alls nöjd har kodats om till à 0, Inte nöjd. Den andra variabeln mäter det 

upplevda politiska intresset och befann sig ursprungligen på ordinalskala. Frågan som 

ställdes var: hur intresserad är du i allmänhet av politik? De respondenter som angivit att 

de är mycket intresserad samt ganska intresserad kommer att kodas om till à 1, 

intresserad. De respondenter som angivit att de inte är särskilt intresserad samt inte alls 

intresserad kommer att kodas om till à 0, Inte intresserad.  

Tabell 3. Svarsfrekvens över graden av nöjdhet för den svenska demokratin och intresse för politik  
NÖJD ÖVER HUR 
DEMOKRATIN 
FUNGERAR 

FREKVENS PROCENT 

NÖJD (1) 5190 75,5 

INTE NÖJD (0) 1509 21,9 

TOTALT 6699 97,4 

SAKNADE 177 2,6 

TOTALT 6876 100 

INTRESSE FÖR 
POLITIK 

  

INTRESSERAD (1) 4393 63,9 

INTE INTRESSERAD (0) 2414 35,1 

TOTALT 6807 99 

SAKNADE 69 1 

TOTALT 6876 100 

Källa: Dataset för Riks-SOM 2014. 

I tabell 3 presenteras frekvensen över den omkodade variabeln som mäter graden av 

nöjdhet över demokratin i Sverige och det politiska intresset. I tabellen går det att se att 

5190 stycken har angivit att de känner sig nöjda över hur demokratin fungerar medan 

1509 stycken angivit att de inte känner sig nöjda. Frekvensen över variabeln som mäter 

det politiska intresset visar att 4393 stycken upplever sig själva som intresserad av 

politik medan 2414 stycken inte upplever sig som intresserade. För de båda variablerna 
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är det ett lågt antal saknade som antingen valt att inte besvara frågorna eller har 

felaktigt svarat.  

4.5.3 Gruppeffekter 
Det den sista förklaringsfaktorn inom civic voluntarism model till grund handlar om är 

som tidigare beskrivit vikten av ett politiskt rekryteringsnätverk (Verba et al. 1995, 133). 

Det vill säga, något som påverkar individen medvetet eller omedvetet till att delta 

politiskt.  

För att tillämpa förklaringsfaktorn på denna studie har därför variablerna utifrån det 

insamlade enkätmaterialet som mäter huruvida individen är medlem i politiska 

partier/förbund och fackliga organisationer valts ut. I en studie genomförd av 

Erlingsson et al. (2012, 185–186) undersöks medlemskapet hos de politiska partierna 

och av vilken anledning de kom att bli politiskt aktiva. Sett till resultatet pekar det på 

vikten av ett politiskt rekryteringsnätverk vilket gör det intressesant för denna studie 

att undersöka huruvida ett medlemskap hos de politiska partierna kan påverka 

individen till att delta i fler aktiviteter Erlingsson et al. (2012, 201–202).   

Som tidigare beskrivit menar Verba et al (1995, 384) att medlemmar inom 

fackorganisationer ofta i högre utsträckning engagerar sig inom politiken. Detta av 

anledning till att det öppnar upp för möjligheten till att påverka och förändra den egna 

livssituationen. Denna variabel blev därför av intresse för studien att pröva. Detta är 

även något som Karreth (2018, 168) stärker i sin studie med signifikanta samband för 

medlemskap i fackliga organisationer och det politiska deltagandet.  

 
Båda variablerna befann sig ursprungligen på ordinalskala vilket innebär att 

variablerna kommer att kodas om. Frågan som ställdes var: Är du medlem i någon typ av 

förening/organisation: politiskt parti och facklig organisation. Respondenterna som angivit 

att de har ett medlemskap samt de som angivit att de har ett medlemskap med uppdrag 

kommer att kodas om till à 1, Ja. De respondenter som angivit att de inte har något 

medlemskap kommer att kodas om till à 0, Nej. 

 
 



 

25 
 

Tabell 4. Svarsfrekvens över variablerna som mäter medlemskap hos politiska partier/förbund och fackliga 
organisationer  

MEDLEM I POLITISKT 
FÖRBUND/PARTI 

FREKVENS PROCENT 

JA (1) 483 7,0 
NEJ (0) 5967 86,8 
TOTALT 6450 93,8 
SAKNADE 426 6,2 
TOTALT 6876 100 
MEDLEM I FACKLIG 
ORGANISATION  

  

JA (1) 2762 40,2 
NEJ (0) 3711 54,0 
TOTALT 6437 94,1 
SAKNADE 403 5,9 
TOTALT 6876 100 

Källa: Dataset för Riks-SOM 2014 
 
I tabellen ovan presenteras frekvensen över medlemskapet hos de politiska 

partierna/förbunden och de fackliga organisationerna. Totalt är det 483 som angivit 

medlemskap hos de politiska partierna/förbunden medan 5967 stycket angivit att de 

inte har något medlemskap. Totalt är det en saknad på 426 stycken som antingen 

felaktigt svarat på frågan eller valt att inte besvarat frågan. Frekvensen över 

medlemskapen hos de fackliga organisationerna visar att 2762 stycken har ett 

medlemskap medan 3711 respondenter angivit att de inte har något medlemskap. 

Totalt är det en saknad på 403 stycken som antingen felaktigt besvarat frågan eller valt 

att inte besvara frågan.  

4.6 Validitet och reliabilitet  
Vid genomförandet av en studie är det viktigt att sträva efter en sådan god och 

noggrann genomförd reliabilitet och validitet som möjligt då detta blir avgörande för 

studiens resultatvaliditet. Detta innebär att, för att en studie ska nå ett trovärdigt 

resultat bör forskaren ha resonerat kring huruvida olika faktorer kan komma att 

påverka undersökningen. För att denna studie inte ska få en bristande trovärdighet 

kommer härnäst en diskussion kring reliabilitet och validitet och hur detta kommer att 

hanteras för denna studie.  
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Reliabilitet handlar i det stora hela om hur pålitlig undersökningen är, det vill säga om 

det skulle visas samma resultat om studien skulle återupprepas. Något som påverkar 

reliabiliteten i en studie är exempelvis mätningarna, det vill säga huruvida det 

insamlade materialet är representativt nog. En bristande reliabilitet kan även grunda 

sig i slump- och slarvfel eller slumpmässiga och osystematiska fel. I denna studie har 

det insamlade materialet samlats in från ett institut som arbetat med enkäter sedan 1986 

vilket borde vara betydande för enkätens utformning och i sin tur påverka till god 

kvalitet (SOM-institutet, 2017). Av den anledningen blir det därför ett större fokus på 

att undvika mätfel i databearbetningen som i sin tur kan komma påverka resultatet. 

Därför kommer flera körningar i Spss att genomföras med de valda variablerna samt 

att studien har strävat efter en öppenhet kring frekvensen inom variablerna samt den 

nya omkodningen.  

Det validitet handlar om är huruvida studien mäter det den ska mäta. När Eliasson 

(2013, 16) talar om validitet menar hon på att reliabiliteten sätter förutsättningarna. 

Desto högre reliabilitet desto högre blir också validiteten. Av den anledningen blir 

därför förarbetet för undersökningen väsentligt, alltså att det finns en tydlig 

frågeställning som ska besvaras och att det insamlade materialet anses vara giltig för 

studiens syfte. Att ha så lite mätfel som möjligt i sin studie kan beskrivas som ett mål i 

sig, men oftast vid användandet av en statistisk analys så är det svårt att finna variabler 

som helt överensstämmer med det som faktiskt ska mätas (Barmark & Djurfeldt, 2015, 

51–52). Av den anledningen strävar denna studie efter att minimera mätfel genom att 

definiera och operationalisera de begrepp och variabler som studien kommer att 

använda sig av. Verba et al (1995, 275) diskuterade bland annat att svårigheter kan 

uppstå vid undersökandet av de politiska attityderna vilket har medfört att studien har 

funnit stöd i den tidigare forskningen. En medvetenhet finns även kring att de variabler 

som kommer att prövas endast kan beskrivas som indikatorer för teorin då ett mindre 

teoretiskt ramverk endast kommer kunna studeras. Gällande det konstruerade indexet 

har en reliabilitetsprövning genomförts där värdet som framkommer överstiger den 

rekommenderade nivån på 0,7 (Barmark & Djurfeldt, 2015, 109–110).  Detta medför att 

indexet blir lämplig som beroende variabel för uppsatsen.   
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5 Resultat och analys 
I detta kapitel kommer de genomförda multivariata regressionsanalyserna att presenteras. För 

analysen har fyra stycken prövningar genomförts. Först har enskilda prövningar genomförts 

för respektive förklaringsfaktor, följt av en gemensam prövning med samtliga faktorer. Kapitlet 

kommer således att delas upp i underkapitel där resultatet för respektive förklaringsfaktor 

presenteras och analyseras samt det sammanslagna resultatet.  

5.1 Resultat 
Tabell 5. Resultatet från de genomförda regressionsanalyserna ställt mot deltagar-index 

MODELL MODELL 1 

PERSONLIGA 

KARAKTÄRISTISKA 

MODELL 2 

POLITISKA 

ATTITYDER 

MODELL3 

GRUPPEFFEKTER 

MODELL4 

SAMTLIGA 

KÖN 0,063** 
(0,014) 

  0,054*** 
(0,014) 

UTBILDNING 0,241*** 
(0,015) 

  0,089*** 
(0,015) 

INKOMST 0,070*** 
(0,005) 

  0,005* 
(0,005) 

NÖJD ÖVER DEN 
SVENSKA 
DEMOKRATIN 

 0,040 
(0,017) 

 0,012 
(0,017) 

INTRESSE FÖR 
POLITIK 

 0,283*** 
(0,015) 

 0,134*** 
(0,015) 

MEDLEMSKAP 
HOS POLITISKA 
PARTIER 
 

  0,256*** 
(0,025) 

0,230*** 
(0,025) 

MEDLEMSKAP 
HOS FACKLIGA 
ORGANISATIONER 
 

  0,136*** 
(0,014) 

0,049*** 
(0,014) 

KONSTANT 0,197*** 
(0,017) 

0,191*** 
(0,017) 

0,268*** 
(0,009) 

0,091*** 
(0,021) 

N 1459 1459 1459 1459 
R2(ADJ) 0,077 0,084 0,089 0,184 

*P <0,05 **P <0,01 ***P <0,001 
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I tabellen ovan presenteras resultatet av de genomförda regressionsanalyserna. 

Tabellen är uppdelad i fyra modeller där modell 1,2 och 3 är fördelade efter respektive 

prövning för förklaringsfaktorerna. Modell 4 visar resultatet för den sammanslagna 

prövningen. Den beroende variabeln för prövningen är ett konstruerat index som består 

av sex olika deltagandeformer hämtat ifrån SOM-institutets riksenkät år 2014.   

5.1.1 Resultat för de personliga karaktäristiska faktorerna 
I modell 1 i tabellen ovan presenteras resultatet för de personliga karaktäristiska 

faktorerna ställt mot det konstruerade indexet. De tre indikatorerna visar samtliga på 

signifikanta samband för prövningen vilket återspeglar den tidigare forskning som 

presenterats. För variabeln kön visar den standardiserade betakoefficienten (kommer 

vidare benämnas som B-värde) ett signifikant värde på 0,063.  Även om detta är en svag 

effekt för det politiska deltagandet så innebär det att kvinnor till viss del är mer benägna 

till att delta.  

För variabeln som mäter den individuella utbildningsnivån visas ett signifikant B-värde 

på 0,241 vilket är en något starkare effekt för det politiska deltagandet. Detta innebär 

att de individerna med en högre utbildningsnivå är mer benägna till att delta politiskt.   

Den sista variabeln inom de personliga karaktäristiska faktorerna som prövats är den 

individuella månadsinkomsten som visar ett signifikant B-värde på 0,070 där det går 

att säkerställa med 99,9 procents säkerhet att ett liknande samband går att finna i hela 

populationen. Även om B-värdets effekt är något svag innebär detta att de individerna 

med högre inkomst är mer benägna till att delta politiskt. 

 
För prövningen framkommer det även ett signifikant R2 värde på 0,077 som anger den 

del av variansen i den beroende variabeln som förklaras av dessa indikatorer för de 

personliga karaktäristiska faktorerna. Detta innebär att dessa oberoende variabler kan 

förklara 7,7 procent av variansen i ett stickprov för de uppställda deltagandeformerna.  

 
Dessa presenterade resultat för de personliga karaktäristiska faktorerna stämmer i hög 

grad överens med den tidigare forskning som genomförts och resultaten var därmed 

förväntade inför prövningen (Nygård & Jakobsson, Johansson 2010, Bergström 2017). 
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Gällande utbildningsnivån som i denna prövning visade sig ha starkast B-värde, det 

vill säga starkast effekt på det politiska deltagandet, var det ett förväntat resultat sett 

till den tidigare forskning som presenterats (Johansson, 2010, 65). 

Däremot fanns det en förväntan kring den individuella månadsinkomsten då denna 

faktor ofta tenderar till att visa starka effekter för det politiska deltagandet (Bergström, 

2017, 509–510).  

Dessa presenterade resultat bekräftar den uppställda hypotesen 1: God tillgång av 

personliga karaktäristiska resurser ökar det politiska deltagandet. 

5.1.2 Resultat för de politiska attityderna  
I modell 2 presenteras resultatet över de politiska attityderna ställt mot det 

konstruerade indexet. För prövningen har variablerna som mäter graden av nöjdhet 

över den svenska demokratin och det politiska intresset speglat indikatorer. För 

variabeln som mäter graden av nöjdhet över den svenska demokratin så visas det inget 

signifikant samband för prövningen, det vill säga resultatet visar under gränsen på 95 

procent som är den rekommenderade gränsen2.  

Däremot visar det politiska intresset ett signifikant samband på 0,001 vilket innebär att 

liknande samband går att finna med 99,9 procent säkerhet vid likande studier. 

Resultatet för det politiska intresset visar även ett B-värde på 0,283 vilket beskriver 

effekten i sambandet mellan variablerna. Detta innebär även att de individer som är 

mer politiskt intresserade är även mer benägna till att delta politiskt.  

För prövningen framkommer det även ett signifikant R2 värde på 0,084 som anger den 

del av variansen i den beroende variabeln som förklaras av dessa oberoende. Detta 

innebär dessa oberoende variabler kan förklara 8,4 procent av variansen i ett stickprov 

för de uppställda deltagande formerna.  

Sett till resultatet för det politiska intresset var det ett förväntat resultat för studien 

vilket även återspeglar den tidigare forskningen (Pattie et al. 2003. Johanssons 2010). 

Däremot visade graden av nöjdhet för demokratin ett icke-signifikant samband för det 

politiska deltagandet vilket inte var förväntat för studien (Klesner, 2003). Då den 

 

2 En individuell prövning har genomförts med variabeln som mäter graden av nöjdhet över demokrati och det 
konstruerade indexet vilket visade ett signifikant samband P <0,01 
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presenterade tidigare forskningen stärker vikten av de politiska attityderna fanns en 

förväntan att indikatorerna skulle förstärka teorin och bekräfta hypotesen.  

 
Den uppställda hypotesen 2: Positiva politiska attityder ökar det politiska deltagandet, 

får därför ett delvis stöd då endast en av variablerna påvisade signifikans.   

5.1.3 Resultat för gruppeffekter 
I modell 3 presenteras resultatet för förklaringsfaktorn gruppeffekter ställt mot det 

konstruerade indexet. För prövningen har variablerna som mäter medlemskap hos de 

politiska partierna/förbunden och hos de fackliga organisationerna speglat indikatorer. 

För variabeln som mäter medlemskapen hos de politiska partierna/förbunden 

framkommer det ett signifikant samband på 0,001 nivå vilket innebär att det går med 

99,9 procents säkerhet finna liknande samband i hela populationen. B-värdet för de 

politiska partierna/förbunden visar även ett B-värde på 0,256 vilket är det högsta B-

värdet i denna prövning.  

För variabeln som mäter medlemskapen hos de fackliga organisationerna visas det likt 

med de politiska partierna/förbunden ett signifikant samband på 0,001 nivå. B-värdet 

visar 0,136, vilket beskriver den effekt medlemskap hos fackliga organisationer har på 

det konstruerade indexet, det vill säga det politiska deltagandet. 

För denna prövning framkommer det även ett signifikant R2 värde på 0,089 som anger 

den del av variansen i den beroende variabeln som förklaras av dessa oberoende. Detta 

innebär dessa oberoende variabler kan förklara 8,9 procent av variansen i ett stickprov 

för de uppställda deltagandeformerna. Detta är även den högsta förklarande variansen 

för de tre individuella prövningarna för ställt mot det konstruerade indexet.  

Sett till det presenterade resultatet för prövningen stämmer resultatet i hög grad 

överens med både den teoretiska utgångspunkten och den tidigare forskning som 

presenterats (Pattie et al. 2003, Persson 2011, Verba et al. 1995). Karreth (2018, 168) har 

bland annat i hennes studie påvisat vikten av ett fackligt medlemskap och har funnit 

signifikanta samband mellan medlemskap och politiskt deltagande. I den teoretiskt 

jämförande studien av Pattie et al. (2003, 465) framhävs även denna förklaringsfaktor 

som en av de starkaste förklaringarna. Sett till medlemskap hos politiska 

partier/förbund var denna variabeln den mest självklara indikatorn för ett politiskt 
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rekryteringsnätverk vilket även påvisar det högsta b-värdet för både den enskilda och 

den totala prövningen.  

 

Dessa presenterade resultat bekräftar den uppställda hypotesen 3: Positiva 

gruppeffekter ökar det politiska deltagandet. 

5.1.4 Resultat för den sammanslagna prövningen 
I modell 4 har samtliga oberoende variabler tillsammans ställts mot det konstruerade 

indexet. I modellen framkommer det starkaste b-värdet för variabeln som mäter 

medlemskap hos de politiska partierna som speglar indikator för förklaringsfaktorn för 

gruppeffekter. Variabeln visade på en signifikans på 0,001 vilket innebär att det går med 

99,9 procent finna ett liknande resultatet i hela populationen. Utifrån modell 4 går det 

även att se att B-värdet för medlemskap hos de politiska partierna har minskat vid 

jämförelse med den enskilda prövningen från 0,256 till 0,230. Detta innebär att 

variablerna i den sammanslagna prövningen motverkar varandra istället för att 

förstärka varandras effekt.  

Det svagaste resultatet för studien är för variabeln som mäter graden av nöjdhet för den 

svenska demokratin som är indikator för de politiska attityderna. Effekten på det 

politiska deltagandet är ett B-värde på 0,012 och ingen signifikans uppstod. Likt som 

med variabeln som mäter medlemskap hos de politiska partierna minskade även B-

värdet i modell 4 från 0,040 till 0,012. Därmed förstärker inte variablerna varandras 

effekt.  

För denna prövning framkommer det även ett signifikant R2 värde på 0,184 som anger 

den del av variansen i den beroende variabeln som förklaras av dessa oberoende. Detta 

innebär dessa oberoende variabler tillsammans kan förklara 18,4 procent av variansen 

i ett stickprov för de uppställda deltagande formerna. Detta är även den högsta 

förklarande variansen av samtliga genomförda prövningar. 
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6 Diskussion 
I följande kapitel kommer det presenterade resultatet att diskuteras i förhållande till den tidigare 

forskningen och den valda teorin. Denna diskussion kommer att delas upp i underkapitel för 

respektive förklaringsfaktor för att underlätta för läsaren. Slutligen kommer kapitlet att avslutas 

med en sammanfattning av uppsatsen. 

6.1 De personliga karaktäristiska faktorerna 
För att undersöka de personliga karaktäristiska faktorerna har följande hypotes ställts 

upp: H1 God tillgång av personliga karaktäristiska resurser ökar det politiska 

deltagandet.  

 
Denna hypotes bygger på den valda teorin civic voluntarism model som menar på att 

de personliga faktorerna på individnivå skapar förutsättningarna för det politiska 

deltagandet (Verba et al. 1995, 288). Sett till resultatet för de personliga karaktäristiska 

faktorerna där kön, utbildning och månadsinkomst speglade indikatorer visade 

samtliga signifikanta samband för det politiska deltagandet mellan valen. Denna 

signifikans uppstod både vid den enskilda prövningen för de personliga karaktäristiska 

faktorerna ställt mot det konstruerade indexet, samt vid den sammanslagna 

prövningen med samtliga förklaringsfaktorer. 

Vid en jämförelse av dessa presenterade resultat och den tidigare presenterade 

forskningen som genomförts kring det politiska deltagandet finner sig dessa resultat 

relativt lika. Som nämnt i resultatkapitlet var det presenterade resultatet förväntat då 

flera forskare menar på att de individuella resurserna är avgörande för huruvida 

individen deltar politiskt eller inte (Nygård & Jakobsson, Johansson 2010, Bergström 

2017). Ett resultat som däremot förväntades ge en starkare effekt var den individuella 

månadsinkomsten då både den tidigare forskningen och den valda teorin pekar på 

vikten av en hög inkomst. Bland annat menar Verba et al (1995, 289) att den individuella 

månadsinkomsten är bidragande för hur mycket tid den enskilde individen är kapabel 

till att lägga ned då det kommer till deltagandet. Genom en högre månadsinkomst har 

individen exempelvis möjligheten till att anlita extra hjälp i hemmet vid behov för att 

uträtta andra ärenden som i detta fall kan beskrivas som viktigare. Likt som med 
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resultatet över den individuella månadsinkomsten så var resultatet för variabeln kön 

till viss del oväntat för studien. Detta av anledning till att Johansson (2010, 70) i hennes 

studie finner ett resultat som pekar på att män är mer benägna till att delta i politiska 

aktiviteter än kvinnor.  

 

Vidare visade variabeln över utbildningsnivån den starkaste effekten för det politiska 

deltagandet med en signifikans på 99,9 säkerhet att ett liknade resultat går att finna i 

hela populationen. Detta är en grundförutsättning som Verba et al. (1995, 288 f.) menar 

påverkar det politiska deltagandet genom att kunskapen för det politiska systemet sätt 

på prov. Genom att exempelvis ha en högre utbildningsnivå så indikerar det på att 

individen har bättre kunskap kring olika politiska instanser och system. Resultatet för 

utbildningsnivån stämmer även i hög grad överens med den tidigare forskning som 

presenteras där bland annat Johanssons (2010, 65) studie finner starka samband för 

utbildningsnivån och det politiska deltagandet.  

Sett till detta resultat bekräftas hypotes 1 då samtliga indikatorer visar på signifikanta 

samband vid de båda genomförda prövningarna.  

6.2 De politiska attityderna 
För att undersöka de politiska attityderna har följande hypotes ställts upp: H2 Positiva 

politiska attityder påverkar det politiska deltagandet. 

Denna hypotes bygger på civic voluntarism model som menar på att de politiska 

attityderna påverkar hur benägen individen är att delta. Det vill säga, desto bättre den 

enskilde tycker om det politiska systemet desto högre är sannolikheten att individen 

deltar (Verba et al. 1995, 334). Sett till resultatet för de politiska attityderna där graden 

av nöjdhet för den svenska demokratin och det politiska intresset speglade indikatorer 

visade det sig ett varierat resultat.  

För graden av nöjdhet över den svenska demokratin framkom det sig inget signifikant 

samband, detta varken vid den enskilda och den sammanslagna prövningen vilket inte 

var förväntat för studien. Däremot genomfördes en bivariat prövning med denna 

variabel och det konstruerade indexet vilket då visade ett signifikant samband med 99 

procent säkerhet att ett liknande resultat på går att finna i hela populationen. Detta 

innebär därmed att variabeln påverkades negativt av de övriga variablerna. Sett till 
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Klesners (2003, 44) resultat för sin studie där de politiska värderingarna undersöktes 

hos medborgare från Mexiko och USA framkommer det att värderingarna lägger 

grunden för deltagandet. De individer som därmed har goda politiska värderingar är 

även mer benägna till att delta politiskt vilket borde ha återspeglats i denna studie där 

de värderingarna gentemot det svenska politiska systemet undersöks. Detta medför att 

det presenterade resultatet för denna prövning inte var förväntat för studien.  

 
För variabeln som mäter det politiska intresset uppstod det signifikanta samband både 

vid den enskilda och den sammanslagna prövningen ställt mot det konstruerade 

indexet där det går med 99,9 procent säkerhet att finna liknande resultat i hela 

populationen. Sett till den tidigare forskning kring denna förklaringsfaktor är det 

främst Pattie et al, (2003, 465) studie som beskriver vikten av ett generellt intresse för 

det politiska systemet vilket bekräftas i denna prövning. På ett liknande sätt talar även 

Johansson (2010, 63) om vikten av ett politiskt intresse. Sett till resultatet för hennes 

studie framkommer det även att det politiska intresset ofta återfinns i de högre 

klasserna i samhället samt för de individerna med en högre utbildningsnivå.  

För den uppställda hypotesen innebär detta resultat får ett delvis stöd då analysen visar 

att intresset för politiken spelar in på det politiska deltagandet mellan valen men inte 

graden av nöjdhet för den svenska demokratin.   

6.3 Gruppeffekter 
För att undersöka gruppeffekterna har följande hypotes ställts upp: H3 positiva 

gruppeffekter påverkar det politiska deltagandet.  

 
Denna hypotes bygger på civic voluntarism model som menar på att det politiska 

deltagandet påverkas av gruppeffekter och är beroende av ett politiskt 

rekryteringsnätverk (Verba et al. 1995, 133). Det politiska deltagandet kan således 

utöver ett bristande av resurser och intresse grunda sig i gruppeffekter.  

Sett till resultatet för gruppeffekter där variablerna som mäter medlemskap hos de 

politiska partierna/förbunden och hos de fackliga organisationerna speglade 

indikatorer framkom det signifikanta samband. Detta samband framkommer både för 

den enskilda prövningen där variablerna för gruppeffekter ställdes mot det 
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konstruerade indexet samt för den sammanslagna prövningen med samtliga 

förklaringsfaktorer.   

Detta resultatet stämmer i hög grad överens med den tidigare forskningen som 

presenterats. Denna förklaringsfaktor är även den faktor som Pattie et al. (2003, 465) 

lyfter fram som starkast i deras prövning för det politiska deltagandet då den får in 

andra perspektiv i undersökningen.  

Vidare talar Verba et al (1995, 384) bland annat om olika sociala klasser och vilken 

betydelse det har för sannolikheten till att bli ombedd att delta. De individer som 

exempelvis har haft mer kontakt med fackliga organisationer har även en större chans 

att bli obedd och till att delta då det ofta grundar sig i en strävan att förbättra sin egen 

livssituation. Resultatet för variabeln som mäter medlemskap hos de fackliga 

organisationerna visar signifikanta samband för både den enskilda och den 

sammanslagna prövningen med samtliga indikatorer vilket stärker teorins påstående. 

Detta stärker även de resultat som Karreth (2018, 168) i sin studie fann för medlemskap 

hos fackliga organisationer.  

För den andra indikatorn som mäter medlemskapet hos de politiska 

partierna/förbunden framkommer det den starkaste effekten för det politiska 

deltagandet både för den enskilda och den sammanslagna prövningen med en 

signifikans med 99,9 procents säkerhet. Detta är ett resultat som återspeglar både den 

tidigare forskningen och den teoretiska utgångspunkten att individen är i ett behov av 

ett politiskt rekryteringsnätverk (Erlingsson et al. 2012, Verba et al. 1995).  

Detta innebär att hypotes 3: positiva gruppeffekter påverkar det politiska deltagandet 

bekräftas i och med studiens resultat.  

6.4 Sammanfattning 
I denna uppsats har det politiska deltagandet mellan valen undersökts med hjälp av 

tolkade indikatorer för civic voluntarism model (CVM) som bygger på tre 

förklaringsfaktorer för det politiska deltagandet. Studiens material har bestått av ett 

insamlat enkätmaterial utförd på riksnivå i Sverige år 2014 av SOM-insitutet som följer 

upp samhällsutvecklingens påverkan på medborgarna. Studien har således utförts med 

hjälp av en kvantitativ metod där fyra multivariata regressionsanalyser har genomförts.    
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Uppsatsen grundade sig i ett intresse av att förstå vad som påverkar det politiska 

deltagandet mellan valen, varför vissa medborgare väljer att delta och andra inte. 

Siffror visar bland annat att de traditionella sätten att delta har kommit att minskat i 

omfång genom årens gång vilket i sin tur medfört en oro för det politiska systemet 

(Bjereld & Demker, 2011, 51–52). Studien har därmed eftersträvat att förstå det politiska 

deltagandet mellan valen och varför vissa medborgare väljer att delta i högre 

utsträckning än andra genom att pröva teorin CVM.   

 
Sett till studiens resultat framgår det att två av tre hypoteser bekräftas vilket både 

stödjer studiens teoretiska utgångspunkt och den tidigare forskning som genomförts 

inom ämnet. För den tredje hypotesen som rör de politiska attityderna och som är den 

andra förklaringsfaktorn inom CVM kunde denna studie endast finna ett delvis stöd. 

Detta på grund av att graden av nöjdhet för den svenska demokratin inte visade på ett 

signifikant samband gentemot det konstruerade indexet. Detta varken i den enskilda 

prövningen med indikatorerna för gruppeffekter ställt mot den konstruerade indexet 

eller i den sammanslagna prövningen. Däremot visade det politiska intresset som är en 

annan indikator för de politiska attityderna ett signifikant samband med 99,9 procents 

säkerhet.  
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7 Slutsats 
I denna uppsats har två av tre hypoteser bekräftats. Med andra ord går det att säga att 

både de personliga karaktäristiska faktorerna och gruppeffekter påverkar det politiska 

deltagandet. För hypotes 2 där de politiska attityderna undersöks visar analysen bara 

ett delvis stöd för hypotesen då graden av nöjdhet för den svenska demokratin inte 

visar ett signifikant samband för resultatet.  

För att återkoppla till frågeställningen: Har faktorerna inom civic voluntarism model effekt 

på det politiska deltagandet mellan valen inom en svensk kontext? Går följande slutsats att 

dra att både de personliga karaktäristiska faktorerna och gruppeffekter påverkar 

graden av det politiska deltagandet mellan valen. Det var dock endast en av de tolkade 

indikatorerna för de politiska attityderna som visade på ett signifikant samband. Det 

som däremot är viktigt att belysa är att vid en bivariat prövning med variabeln som 

mäter graden av nöjdhet för den svenska demokratin och det konstruerade indexet 

uppstod ett signifikant samband. Detta innebär att vid en sammanslagen prövning 

påverkades denna oberoende variabel negativt av de övriga variablerna.  

 
För att besvara den andra forskningsfrågan: Finns det något starkare respektive svagare 

samband, går det att utifrån det presenterade resultatet se att det starkaste sambandet 

var för förklaringsfaktorn gruppeffekter där medlemskap hos de politiska 

partierna/förbunden och de fackliga organisationerna speglade indikatorer. Detta 

innebär att individen är beroende av ett politiskt rekryteringsnätverk för att delta. Det 

svagaste sambandet i studien visade sig vara för de politiska attityderna där graden av 

nöjdhet för den svenska demokratin och det politiska intresset mäts. Variabeln som 

mäter grader av nöjdhet för den svenska demokratin visade på ett icke-signifikant 

samband för de båda prövningarna med ett lågt B-värde på 0,040 respektive 0,012 för 

den sammanslagna prövningen. Detta är bidragande till att hypotes 2: de politiska 

attityderna påverkar det politiska deltagandet får ett delvis stöd.  
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I och med att resultatet för studien bekräftar två av tre hypoteser där sex av sju av de 

valda indikatorerna visar signifikanta samband går det att dra den slutsatsen att teorin 

lämpar sig för att studera det politiska deltagandet mellan valen i Sverige. Även om 

endast mindre delar av det teoretiska ramverket har undersökts så stärker det 

presenterade resultatet den teoretiska utgångspunkten. En del av den tidigare 

forskningen som presenterats har till viss del pekat på brister inom teorin vilket medfört 

att ett flertal forskare menar på att teorin är behov av komplettering (Erlingsson et al. 

2012. Nygård & Jakobsson 2013. Pattie et al. 2003.). Huruvida teorin är i behov av 

komplettering kan inte denna studie svara på. Däremot visar flera av de valda 

indikatorerna signifikanta samband, vilket stärker teorins utgångspunkt och därmed 

kan det tyda på att individens politiska deltagande påverkas av de tre olika 

förklaringsfaktorerna. Å andra sidan går det inte heller att utesluta att det inte skulle 

finnas övriga faktorer som påverkar det politiska deltagandet, detta kan dock denna 

studie inte ta ställning till. Med det sagt presenterar denna studie ett resultat som pekar 

på vikten av goda resurser och positiva politiska attityder som avgörande för huruvida 

individen väljer att delta. Med andra ord, de personliga karaktäristiska faktorerna och 

de politiska attityderna påverkar det politiska deltagandet.  

 

För fortsatta studier med CVM som utgångspunkt är ett förslag att utgå ifrån en mer 

hermeneutisk utgångspunkt. Detta främst av anledning till att det öppnar upp för 

möjligheten till att förstå individen på ett annat sätt än vad denna studie har kunna 

bidragit med (Thurén, 2007, 94). Med hjälp av intervjuer skapar det även 

förutsättningar till att anpassa samtalet efter den teoretiska utgångspunkten och fånga 

individen på ett djupare plan. Detta minskar även risken för misstolkning vilket lätt 

kan uppstå vid användandet av enkäter.   
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Ifrån denna enkätfråga har svarsalternativ B behandlats.  
 

 

 
Ifrån denna enkätfråga har svarsalternativen C och D behandlats.  


