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1 Inledning

Denna uppsats avser undersöka valdeltagande i Sverige. Detta görs i ljuset av den 

trender vi sett i valdeltagandet de senaste fyra riksdagsvalen. Det första av dessa, 

riksdagsvalet 2002, såg ett valdeltagande på 80,1 % (källa: SCB). Detta var en 

botten i den sjunkande trend i valdeltagande som pågått sedan mitten av 80-talet. 

Sedan 2002 har valdeltagandet stigit. 2006 röstade 82 %, 2010 var det 84,6 % som 

röstade och 2014 röstade 85,8 % av de röstberättigade (källa: SCB). Det innebär 

en  ökning  på  över  5  %  sedan  2002.  Internationellt  sett  är  även  2002  års 

valdeltagande högt för ett land utan röstplikt, men jag tycker ändå att utvecklingen 

är intressant och än är inte valdeltagandet uppe i toppnivåerna över 90 % som vi 

såg i slutet av 70- och i början av 80-talet. Jag undrar vilka det är som man lyckats 

locka tillbaka till valurnorna sedan 2002 och vilka det är som inte röstar.

1.1 Problem och syfte

Problemet  som  jag  vill  undersöka  är  alltså  valdeltagandet  i  olika  grupper  i 

samhället, och hur dettas varierar över tid över tid. Syftet med uppsatsen kan även 

ses som att kartlägga valdeltagandet beroende på olika egenskaper hos individer i 

riksdagsvalet 2002 och efterföljande val och se vilka likheter och skillnader som 

går att hitta. Individernas egenskaper motsvarar ju en viss grupptillhörighet. En 

person som inte är född i Sverige tillhör t.ex. gruppen utrikes födda. 

En undersökning med med fokus på gruppers röstningsbeteende borde kunna 

ge intressanta resultat.  De är intressanta eftersom de kan visa på vilka grupper 

som man lyckats motivera till att gå och rösta och vilka som ännu är soffliggare. 

Detta  ger  information  om  hur  välmående  svensk  demokrati  och  politiskt 

deltagande i allmänhet. Jag vill dock kort beröra varför jag valt att fokusera på 

just valdeltagande. Det finns ju flera alternativ vad gäller politiskt deltagande i 
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samhället varav att rösta är ett. Andra sätt är att delta i protester, skriva insändare, 

delta i debatter, utöva civil olydnad, ägna sig åt lobbyverksamhet m.m. Jag har 

dock valt att fokusera på valdeltagande, dels eftersom det är lättare att mäta än 

många av de alternativ jag nämnt och för att mätningarna är mer exakt, dels för att 

människor som är politiskt aktiva i allmänhet är mer benägna att rösta (Holmberg 

och Oscarsson 2004, s. 21-22), vilket gör valdeltagandet till ett gott lackmustest 

för nivån av politiskt deltagande i allmänhet. 

Ytterligare ett  syfte  med uppsatsen är  att  utifrån dess resultat  komma med 

förslag på dels hur man skulle kunna öka valdeltagandet i Sverige, dels vilken typ 

av framtida forskning som vore intressant göra på valdeltagande i olika grupper.

1.2 Disposition

Uppsatsen är upplagd på följande sätt: i nästa kapitel kommer jag gå igenom de 

olika  teorier  som  försöker  förklara  valdeltagande  och  klargöra  hur  deras 

respektive förklaringar skiljer sig åt. Sedan kommer jag argumentera för varför 

man utifrån min epistemologiska ståndpunkt med fördel skulle kunna kombinera 

de olika förklaringstyper som presenterats. Slutligen kommer jag argumentera för 

vilken typ av förklaringar jag kommer utgå ifrån i denna uppsats

I  kapitlet  ”Metod  och  material”  presenterar  jag  den  metod  som  kommer 

tillämpas. Jag kommer också presentera det datamaterial som kommer användas. I 

kapitlet  kommer  även  valen  av  metod  och  material  försvaras  utifrån  att  de 

uppfyller  de  krav  som  kan  ställas  på  reliabilitet  och  validitet  i 

samhällsvetenskaplig forskning.

I kapitlet därefter följer själva analysen. Här kommer jag först presentera dels 

deskriptiv statistik över valdeltagande i olika grupper, dels redovisa resultatet av 

en  statistisk  regressionen  av  individers  benägenhet  att  rösta  beroende  på 

grupptillhörighet.  Jag  kommer  analysera  resultaten  från  de  båda  statistiska 

undersökningarna  och se vilka  slutsatser  man kan dra  av dem.  Avslutningsvis 
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kommer uppsatsens resultat  och slutsatser sammanfattas och förlag på framtida 

forskning och förslag på sätt att öka svenskt valdeltagande kommer läggas fram.
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2 Teori 

Det finns i huvudsak tre olika teori-inriktningar på området väljarbeteende, som 

alla ger olika förklaringar till varför människor väljer att gå och rösta. Det finns 

institutionella  förklaringar,  individförklaring  och  kontextuella  förklaringar.  De 

försöker alla förklara variation i valdeltagande och vad detta beror på, men har 

alltså lite  olika ingångsperspektiv.  Jag kommer gå igenom de olika typerna av 

förklaringar i tur och ordning för att  därefter diskutera hur de förhåller sig till  

varandra och vilken funktion de skulle kunna fylla i min uppsats. 

2.1 Individförklaringarna

Det  är  mycket  vanligt  i  forskning  om valdeltagande  att  man  använder  sig  av 

individförklaringar. Detta innebär att man jämför olika gruppers valdeltagande för 

att  se  vilka  egenskaper  som  gör  en  individ  benägen  att  rösta  eller  inte.  En 

anledning till dessa förklaringars popularitet är att undersökningar av de röstandes 

kön, ålder, sociala status, m.m. är relativt lätta att genomföra. Undersökningar av 

dessa slag visar även tydligt huruvida det råder politisk jämlikhet i ett land.

Individförklaringar till valdeltagande kan i sin tur delas in i underkategorier, 

beroende på vilka  olika  faktorer  som de  lyfter  fram som relevanta  för  om en 

person  går  och  röstar  eller  inte.  Jag  kommer  i  denna  framställning  utgå  från 

Holmberg  och  Oscarssons  indelning  av  individfaktorer  i  kategorierna 

resursförklaringar och motivationsförklaringar (Holmberg och Oscarsson, 2004).

Resursförklaringar ser till vilka resurser en individ besitter. Med resurser avses 

i  detta  fall  t.ex.  tid,  pengar,  kunskaper och färdigheter.  Hur mycket  en person 

tjänar, vilken klass de tillhör, vad de jobbar med och vilken utbildning de har, 

påverkar om de röstar eller  inte. Befinner man sig högt upp på samhällsstegen 
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genom  hög  inkomst  och  utbildning  är  man  mer  benägen  att  rösta,  medan 

låginkomsttagare  som  saknar  högskoleutbildning  är  mindre  benägna  att  rösta 

(Holmberg och Oscarsson, 2004, s. 19). Utöver de redan nämnda faktorerna ser 

man även till  faktorer kopplade till  social  integration när man använder sig av 

resursförklaringar.  Bland  dessa  kan  nämnas  civilstånd,  ställning  på 

arbetsmarknaden,  ålder,  härkomst  och  sociala  nätverk.  Medelålders  gifta 

människor  med arbete  och stort  socialt  nätverk,  röstar  i  större  utsträckning än 

andra,  medan  ensamstående  arbetslösa  personer  röstar  i  lägre  utsträckning  än 

andra  (ibid.  s.  19-20).  Varför förhåller  det  sig  då  på  detta  vis?  Vad  gäller 

variationer i ekonomiska resurser och deras påverkan på individens benägenhet att 

rösta finns det flera forskare som hävdar att ekonomisk ojämlikhet och politisk 

ojämlikhet hör ihop. Solt (2008) menar att politiskt deltagande kan konsumeras 

som vilken vara som helst för tid och pengar, vilket gör att de välbeställda har 

större möjlighet att göra detta (Solt 2008 s. 49-50). Även svenska undersökningar 

visar  på  samband  mellan  socio-ekonomisk  status  och  valdeltagande,  där 

högutbildade höginkomsttagare från medelklassen röstade i större utsträckning än 

lågutbildade låginkomstagare från arbetarklassen (Holmberg och Oscarsson 2004, 

s. 22).

Motivationsförklaringar  är  individförklaringar  som  försöker  förklara  en 

individs val att rösta utifrån faktorer som kan kopplas samman med personens 

motivation att rösta. Exempel på sådana faktorer kan t.ex. vara hur stort politiskt 

intresse  en  person har,  hur  starkt  hen  identifierar  sig  med  ett  parti,  känsla  av 

förpliktelse  att  rösta,  grad av ideologisk extremism och grad av förtroende för 

folkvalda. Givetvis är det så att ju mer politiskt engagerad en person är desto mer 

sannolikt är det att hen röstar i ett val. Vad gäller ideologisk hemvist är personer 

ute höger- och vänsterflanken mer benägna att rösta än de i mitten (ibid. s, 20-21). 

Detta skulle kunna förklaras med att folk ute på höger- och vänsterkanterna är mer 

missnöjda med hur samhället ser ut och därför är mer benägna att rösta medan 

mittensympatisörer inte har lika mycket att förlora på att inte rösta (Fastrup och 

Vergara, 2013 s. 9-10). 

Även  motivationsförklaringarnas  signifikans  för  valdeltagande  är  tydligt 

fastslagna  i  forskningen.  Och  vi  hittar  mycket  starka  samband  mellan 
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valdeltagande och grad av politiskt intresse och engagemang i Sverige (Holmberg 

och  Oscarsson  2004,  s.  20-24).  Det  är  dock  möjligt  att  kritisera 

motivationsförklaringarnas förklarande kraft. I mångt och mycket kan de ju sägas 

vara samma sak som det man vill förklara. Dock kan det vara värt att påpeka att 

om man tittar på både resursförklaringar och motivationsförklaringar är det så att 

de  senare  som  är  starkast.  Det  är  alltså  mer  sannolikt  att  en  lågutbildad 

låginkomstagare med starkt politiskt engagemang röstar än att en höginkomst som 

inte är särskilt intresserad av politik gör det  (ibid.).

2.2 Kontextuella förklaringarna

Kontextuella förklaringar ser till vilken social och politisk kontext som omgärdar 

ett val. Beroende på variationer i dessa kontexter kan medborgare förväntas rösta 

olika  oberoende  av  vilka  individegenskaper  de  har  (Holmberg  och  Oscarsson 

2004,  s.  24).  Ett  exempel  som tydligt  illustrerar  detta  är  skillnaderna  mellan 

valdeltagandet i svenska riksdagsval och i valet till Europaparlamentet. Detta kan 

inte enbart förklaras med att folk väljer att inte rösta i protest mot EU. Ej heller 

varierar deras individuella egenskaper mellan de olika valen. Istället  är det det 

kontexten; att valen till  Europaparlamentet ses som mindre betydelsefulla,  som 

gör att fler avstår från att rösta (Hedberg, Oscarsson & Bennulf 2001, s. 52). 

De kontextuella förklaringarna kan delas in i de som avser social kontext och 

de som avser politisk kontext. Med social kontext avses t.ex. sådant som nivå av 

arbetslöshet i området man bor i. Arbetslöshet i sig är en individförklaring till att  

någon inte röstar, men att bo i ett område med hög arbetslöshet gör i sig att en 

person  blir  mindre  benägen  att  rösta  (Strömblad  2003,  s.  138-139),  medan 

exempelvis att bo i ett valdistrikt med högt valdeltagande i sig leder till att man är 

lite mer benägen att rösta (Holmberg och Oscarsson 2004, s. 25). Detta förklaras 

med att det höga valdeltagandet i området reproducerar normen om röstning som 

något förpliktande. Den sociala kontexten tycks dock inte ha särskilt stor effekt på 

valdeltagandet. Den politiska kontexten är däremot desto viktigare. Exempel på 
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politisk kontext är t.ex. hur ideologiskt laddad ett val är eller  hur jämnt det är 

mellan olika partier eller politiska block i valundersökningarna. Ju jämnare det är 

i  ett  val  desto mer  spännande är  valutgången,  vilket  får  fler  att  gå och rösta, 

eftersom det står mer på spel än om det verkar uppenbart att en sida ska vinna. I 

Sverige finns det tydligt empiriskt stöd för detta. Eftersom vi under lång tid har 

haft en blockpolitik kan man tydligt se inför valen huruvida regeringsmakten står 

på  spel  eller  inte  genom att  jämföra  procentenheter  mellan  de  två  blocken.  I 

undersökningar  ser  man  även  tydligt  ett  samband  mellan  jämna  val  och  högt 

valdeltagande (Holmberg och Oscarsson 2004, s. 28). Även vad gäller det andra 

exemplet  jag nämnde med ideologiska motsättningar  bekräftas  detta  i  Sverige. 

Valen  under  70-talet  hade  mycket  högt  valdeltagande  och  de  ideologiska 

motsättningarna  var  även  tydligare  medan  nittiotalets  avideologiserade  debatt 

korrelerar med några av det lägsta valdeltagandet under efterkrigstiden (ibid, s. 

29).          

2.3 Institutionella förklaringar

Institutionella  förklaringar  fokuserar,  precis  som  namnet  antyder,  på  de 

institutioner som omger röstningsprocessen i en demokrati och deras betydelse för 

människors  val  att  gå  och  rösta.  Det  handlar  om  de  olika  möjligheter  och 

strukturer som omgärdar ett demokratiskt val  (Norris, 2002 s. 19). Valsystemet, 

valadministration  och  valdagarnas  placering  är  exempel  på  sådant  som  kan 

påverka  deltagandet  i  ett  val.  Tittar  vi  på  valsystem så har  bl.a.  den  brittiske 

forskaren Mark Franklin visat att olika utformning av dessa kan ha stor effekt på 

valdeltagandet.  Exempelvis  leder  ett  proportionellt  valsystem  till  ett  högre 

deltagande i val än vad ett majoritetsvalsystem gör (Franklin 2004 s. 151-155). 

Förklaringen  till  detta  är  att  olika  samhällsgrupper  känner  sig  bättre 

representerade i  ett  proportionellt  valsystem än i ett  majoritetsvalsystem.  Detta 

leder  i  sin  tur  till  ett  större  politiskt  förtroende  vilket  gör  att  fler  av  landets 

invånare väljer att gå och rösta (Norris, 2002 s. 26). Av samma anledning ger 
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även  låga  procentspärrar  till  parlamentet  ett  högre  valdeltagande.   Vad  gäller 

valdagens placering har det en positiv effekt på valdeltagandet om denna placeras 

på en helgdag och inte en arbetsdag. Vidare är det bra för valdeltagandet om valet 

inträffar  när  det  är  snöfritt,  eftersom det  underlättar  för de som vill  ta  sig till 

vallokalen.  Ytterligare  åtgärder  som  är  positiva  för  valdeltagandet  är  att  ge 

medborgare möjlighet att poströsta och förtidsrösta.   

   Sverige har ett valsystem som på många sätt kan ses som optimalt för att nå 

ett  högt  valdeltagande.  Vi  har  ett  proportionellt  valsystem.  Valdagen  inträffar 

tredje söndagen i september. En dag då de allra flesta är lediga och det är snöfritt i 

hela landet. Dessutom är skörden bärgad vid den tiden, något som annars kanske 

hindrat en del lantbrukare från att ta sig till vallokalen. I Sverige sker dessutom 

val till riksdag, landsting och kommun vid samma tillfälle. Något som ger positiv 

effekt  på  framförallt  valdeltagandet  i  de  mindre  valen,  eftersom riksdagsvalen 

höjer  deltagandet  i  de  kommunala  valen  (Oscarsson  2001).  Efter  förslag  från 

statsvetare  (Brothén  2003)  lät  man  i  Sverige  även  utöka  möjligheterna  att 

förtidsrösta inför valet 2006. Istället för att uppsöka postkontor (varav många lagts 

ned i takt med att deras uppgifter tagits över av exempelvis bensinmackar, kiosker 

och  matbutiker),  kan  medborgare  förtidsrösta  på  ett  antal  olika  platser  som 

kommunen  valt  ut,  vilket  ökat  tillgängligheten  för  väljarna  ytterligare.  En 

förekommande  åtgärd  för  att  öka  valdeltagandet,  som  Sverige  inte  infört,  är 

röstplikt.  Röstplikt  ger  ett  ökat  valdeltagande  genom  att  helt  enkelt  göra  det 

olagligt att inte rösta. Den negativa effekten är att valdeltagande inte längre kan 

användas  som  mätinstrument  för  demokratins  välmående.  Dessutom  riskerar 

röstning att förlora sitt symbolvärde som ett bejakande av demokrati när det inte 

längre  är  ett  fritt  val  för  individen,  utan  en  lagstadgad  plikt  (Holmberg  och 

Oscarsson 2004, s. 31). En annan i dagsläget mycket experimentell åtgärd för att 

öka deltagande i val skulle vara internetröstning.  Sveriges invånare är ju i hög 

grad  vana  vid  att  kunna  utföra  det  mesta  på  nätet;  bankärenden, 

deklarationsinlämning  och ansökan till  högskoleutbildningar  kan ju  idag  göras 

online, så varför inte rösta via nätet. Detta vore nog inte en orimlig utveckling. 

Dock är det problematiskt att elektroniska system i dagsläget är svåra att göra helt 

säkra  och  konsekvenserna  som oupptäckta  hackerattacker  skulle  kunna  få  för 
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valresultatet och i förlängningen den politiska makten, är ett pris som få är villiga 

att betala.

De  institutionella  förklaringarna  till  variation  i  valdeltagande  utgår  från 

individen och ser de olika institutionerna som omgärdar röstningsprocessen som 

trösklar för individens valdeltagande. Detta gör de institutionella förklaringarna 

mycket kraftfulla när det kommer till att förklara skillnader mellan valdeltagandet 

i  olika  länder.  Enligt  Mark  Franklin  är  de  upptill  fyra  gånger  starkare  än 

individförklaringar  när  det  kommer  till  nationsjämförande  analyser  (Franklin, 

2004 s. 201-203). Anledningen till  detta är bl.a. att invånare i olika länder inte 

skiljer sig särskilt mycket vad gäller olika resurser (såsom tid, pengar och olika 

kompetenser). När det däremot rör sig om att undersöka valdeltagande i ett land 

över tid, då det inte gjorts några förändringar av relevanta institutioner,  har de 

institutionella förklaringarna inte alls samma styrka.                

2.4 En sammanvägd bild – hur olika förklaringar 
samverkar

Vad gäller de olika teoretiska förklaringstyper som jag gått igenom ovan, så är det 

inte  nödvändigt  att  endast  välja  en  att  utgå  ifrån.  Snarare  är  det  så  att  dessa 

samverkar  och  ingen  kan  på  egen  hand  helt  förklara  ett  visst  valdeltagande. 

Tillsammans kan de däremot ge en samlad bild till varför ett valdeltagande ser ut 

som det gör. Även om man utgår från individförklaringar kan ju personer som 

delar samma resurser och motivation, trots allt vara olika benägna att rösta. Vill 

man  undersöka  sådana  skillnader,  måste  man  ta  hjälp  av  de  andra 

förklaringstyperna för att kunna första varför en person röstar eller inte. Är det så 

att det finns nån form av institutionellt hinder, som t.ex. krav på registrering, som 

gör att personen avstår från att rösta, eller är det så att personen anser det oviktigt 

eftersom alla valundersökningar tydligt visar att  valet  inte kommer leda till  ett 

regeringsskifte (politisk kontext)? Det är när vi låter alla dessa olika förklaringar 

samspela som vi har en möjlighet att få en så samlad bild som möjligt. 
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Detta samspel är möjligt eftersom de olika förklaringstyperna alla utgår ifrån 

individen. I fråga om metodologisk individualism och metodologisk kollektivism 

är det alltså den förra och inte den senare, som kan sägas dominera forskningen 

om  valdeltagande.  Man  kan  förvisso  invända  att  de  institutionella  och 

kontextuella  förklaringarna fokuserar på strukturer, men de återkopplar  till  den 

metodologiska  individualismen  genom  att  se  hur  individen  påverkas  av 

exempelvis de institutioner som omgärdar det aktuella demokratiska valet. Dessa 

ses som trösklar som påverkar  individers beteenden, och i den utsträckning man 

pratar om grupper så är det främst i kvantifierande syfte för att förstå individers 

val. Vilken grupp en individ delas in i kan säga något om personens benägenhet 

att  rösta.  Individen  och  dennes  val  är  alltså  det  som  man  i  första  hand  vill 

analysera  och  använda  för  att  förklara  valdeltagandet.  Att  man  lyfter  in 

institutionella och kontextuella förklaringar innebär dock att man inte är blind för 

att individer påverkas av strukturer. Kritiker skulle här kanske vara lockade att 

påpeka  att  det  är  kännetecknande  för  metodologisk  kollektivism  att  använda 

strukturbegrepp  för  att  förklara  individers  handlande  (Gilje  och  Grimen  2007, 

s.214-216). Detta är dock att förväxla explanans med explanandum. Det vi vill 

förklara är inte i första hand individens val utan förändringar i valdeltagandet. Vi 

utgår  alltså  från  individer  för  att  förklara  ett  socialt  fenomen,  vilket  är 

kännetecknande för den metodologiska individualismen (ibid.). Användandet av 

strukturbegrepp i  institutionella  och  kontextuella  förklaringar  visar  bara  på  att 

man är öppen för att det finns en växelverkan mellan individ och struktur. Det är 

dock individen som  utgör grunden i analysen och resonemangen. Detta är kanske 

inte heller särskilt konstigt när det handlar om att undersöka demokratiska val. 

Om man ska försöka reducera dessa till något som liknar en minsta beståndsdel, 

som vi sedan kan undersöka och analysera,  så blir  det just  individen som ska 

träffa  ett  val,  antingen  valet  av  parti/kandidat  eller  valet  att  rösta  eller  inte. 

Metodologisk individualism tycks alltså mycket väl lämpad för forskningsområdet 

i fråga. 

Jag vill  dock ta tillfället  i  akt och understryka att jag inte av bekvämlighet 

väljer metodologisk individualism som vetenskapsfilosofisk ståndpunkt eftersom 

denna  dominerar  bland  forskare  som undersöker  det  jag  vill  undersöka  i  min 
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uppsats.  Vore detta  fallet  skulle  jag göra mig  skyldig  till  att  använda nämnda 

ståndpunkt som en ”tröja” och inte som ”hud” (Marsch och Stoker 2010 s. 17). 

Med  hud-  och  tröj-metaforen  avses  att  epistemologiska  och  ontologiska 

ställningstaganden  inte  är  något  som  statsvetare  lättvindigt  kan  skifta  mellan 

beroende  på  vad  man  väljer  att  undersöka.  Ställningstagande  i  sådana 

vetenskapsfilosofiska frågor är något som genomsyrar forskarens uppfattning om 

hela ämnet, och även dennes uppfattning om världens beskaffenhet i allmänhet. 

Med andra ord tar jag ställning för metodologisk individualism. Jag ser individen 

som förutsättning  för  samhället  och  inte  vice  versa.  Det  förefaller  mig  högst 

orimligt  att  sociala  fenomen  skulle  vara  något  annat  eller  mer  än summan av 

enskilda individer och deras tankar och handlingar.  Ej heller  accepterar jag att 

sociala  fenomen  skulle  vara  kvalitativt  annorlunda  än  resultatet  av  enskilda 

individers tankar och handlingar (Gilje och Grimen 2007, s. 217). Jag är dock inte 

såpass rigid i mitt tankesätt att jag anser att individer inte kan påverkas av sociala 

fenomen,  men  dessa  utgörs  då  av  individens  bild  av  detta  fenomen  och  de 

individers handlande och tankar som utgör grunden för det sociala fenomenet. Ett 

exempel skulle kunna vara en individ som påverkas av den sociala kontexten i 

bostadsområdet där hen bor. Personen ifråga tänkte först inte rösta men känner ett 

starkt förpliktigande att göra det eftersom i stort sett alla andra som bor i området 

går och röstar. Normen om röstning som något förpliktigande utgörs då, i min 

mening, av individernas handlingar och tankar; eftersom i stort sett alla går och 

röstar ses röstande som något förpliktigande av personen i exemplet. Med andra 

ord erkänner jag att det kan finnas en växelverkan mellan struktur och individ, 

men individen är alltid grunden. Jag har därför inte heller några problem att ta till 

mig  de  olika  typerna  av  förklaringar  som  används  i  forskningen  kring 

valdeltagande. 

2.5 Förklaringstyperna och uppsatsens syfte 
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I detta avslutande stycke skulle jag vilja föra en diskussion kring vilka av de olika 

förklaringstyperna  som  bäst  tjänar  syftet  för  denna  uppsats.  Även  om  mitt 

epistemologiska  ställningstagande gör det möjligt  att  kombinera  olika typer  av 

förklaringar,  tror  jag  att  detta  skulle  kräva  en  analys  som  är  för  stor  och 

omfattande för ett  arbete  på denna invå.  Jag tänkte därför gå igenom de olika 

förklaringstyperna i tur och ordning för att se vilken av dem som lämpar sig bäst 

att använda i uppsatsen.

Om vi börjar med de institutionella förklaringarna så har dessa, som nämnts, 

störst  förklaringspotential  i  undersökningar  som  jämför  valdeltagande  i  olika 

länder. För att de ska vara relevanta i denna uppsatsens sammanhang krävs att det 

genomförts  en  institutionell  förändring  av  valsystem,  valadministration  eller 

valdagsplacering sedan 2002. En sådan förändring av den typen har också gjorts. 

Inför valet 2006 ändrades, som redan nämnts ovan, poströstningssystemet till ett 

mer frikostigt och lättillgängligt förtidsröstningssystem. Detta kan antas ha positiv 

effekt på valdeltagandet eftersom det ger människor en möjlighet att på ett smidigt 

sätt  rösta  flera  olika  dagar,  istället  för  en  specifik  valdag. 

Förtidsröstningslokalernas placering kan också antas leda till ökat valdeltagande. 

Många återfinns i affärer, bibliotek och andra offentliga miljöer vilket innebär att 

människor kommer se valbåsen och påminnas om det förestående valet, vilket bör 

göra att ytterligare några kommer ihåg att rösta, som kanske annars glömt eller 

struntat i det. Om röstningen dessutom kan kombineras med en inköpsrunda eller 

ett biblioteksbesök som man gjort oavsett, kanske vissa kommer rösta som annars 

hade legat hemma på valdagen. Den utökade möjligheten till  förtidsröstning kan 

även få  effekter  ur ett  kontextuellt  perspektiv.  Att  valbåsen för förtidsröstning 

finns ute i offentligheten innebär att man troligtvis kommer se fler personer röstar. 

Det är inte helt orimligt att detta skulle leda till att normen om röstning som något 

förpliktande  stärks.  Trots  att  förtidsröstning  tycks  lovande  vad  gäller  att  höja 

valdeltagandet  visar  dock  undersökningar  att  förtidsröstningens  effekt  på 

valdeltagandet är mycket liten (Dahlberg m.fl. 2008). Med detta i åtanke anser jag 

att det går att bortse från institutionella faktorer i arbetet med denna uppsats. I 

studier av valdeltagande i Sverige över en längre period bakåt i tiden, är troligtvis 

dessa faktorer av större betydelse.
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Vad  gäller  kontextuella  faktorer  tycker  jag  att  det  har  skett  två  tydliga 

förändringar som kan antas påverka den politiska kontexten. Jag tänker först och 

främst på Sverigedemokraternas förvandling från ett marginaliserat högerextremt 

parti till det tredje största riksdagspartiet i Sverige. Detta har inneburit att stora 

delar av den svenska politiska kartan har fått ritas om. Denna förändring bör locka 

ytterligare några till valurnorna. Främst bör det motivera de som befinner sig långt 

ut på kanterna på den politiska skalan. Vänstersympatisörer har mer att förlora på 

att inte rösta nu, eftersom Sverigedemokraternas möjlighet att utöva påtryckningar 

för  en  samhällsförändring  som vänstersympatisörer  tycker  sämst  om,  ökar  om 

Sverigedemokraterna får fler procent av rösterna. Man kan även tänka sig att folk 

långt ute på högerkanten som tidigare avstod från att rösta, eftersom de inte ansåg 

att  deras  röst  skulle  göra  någon  skillnad,  då  Sverigedemokraterna  enligt 

valundersökningarna ändå inte hade chans att komma in i riksdagen, nu istället 

väljer att rösta.

Den andra förändringen i svensk politik som gjort ett stort avtryck är bildandet 

av  den borgerliga  alliansen.  Detta  har  skärpt  blockpolitiken  och kan sägas  ha 

förtydligat  de  ideologiska  skiljelinjerna  mellan  de  röd-gröna  partierna  och  de 

borgerliga. Deras valvinst 2006 gjorde att Sverige för första gången på 10 år fick 

en  borgerlig  regering  och  har  den  innebar  att  väljarna  fick  två  tydliga 

regeringsalternativ att välja mellan. 

I  vårt  fall  med  den  stigande  valdeltagandet  sedan  2002,  har  den  politiska 

kontexten  troligtvis  ett  högre  förklaringsvärde  än  de  institutionella  faktorerna. 

Denna kontext är dock svår och operationalisera och kräver ett datamaterial som 

skulle vara för kostsamt och tidsödande att framställa för en student som skriver 

en uppsats på C-nivå. Således kommer jag att fokusera min undersökning på de 

individuella  faktorerna.  Här  vill  jag  dock  förtydliga  förklaringsvärdet  hos  de 

individuella  faktorerna.  Detta  skiljer  sig  till  viss  del  mellan  resurs-  och 

motivationsförklaringar. En individs olika resurser utgör inte kausala mekanismer 

som får individer att  rösta eller  inte.  Det är exempelvis inte det faktum att  en 

person är född utrikes som gör henom mer eller mindre benägen att rösta. Istället 

måste svaret sökas i denna persons svårighet att bli en del av ett samhälle som hen 

inte är uppvuxen i och vars språk inte är hens modersmål. Undersöker vi denna 
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typ av utanförskap kan vi möjligtvis identifiera en eller flera kausala mekanismer 

som gör människor mer eller mindre benägna att rösta. Vad man däremot kan tala 

om hos gruppen utrikes födda som helhet är att det kan finnas en kausal effekt av 

att tillhöra denna grupp. En kausal effekt innebär att en förändring i en oberoende 

variabel påverkar utfallet av en beroende (Teorell och Svensson, s. 165). Om detta 

är fallet även i en modell som tar hänsyn till andra relevanta variabler, anses den 

oberoende  variabeln  ha  en  kausal  effekt  på  den  beroende.  Exakt  vad  denna 

kausala effekt beror på kräver dock en närmare analys av gruppen ifråga för att 

identifiera  de  kausala  mekanismer  som  är  verksamma.  Dessa  undersökningar 

behöver istället använda sig av en kvalitativ metod eftersom den kvantitativa helt 

enkelt inte kan bli tillräckligt detaljerad  (Teorell och Svenssson, 2007, s. 247). 

Däremot kan de kvantitativa analyserna av kausal effekt visa vilka grupper som är 

intressanta  att  undersöka  närmare  när  vi  vill  identifiera  kausala  mekanismer. 

Motivationsförklaringarna  kan däremot  ses  som kausala  mekanismer.  Att  t.ex. 

stort politiskt intresse är det som kan få en person att rösta är svårt att argumentera 

emot. När faktorer såsom politiskt intresse analyseras statistiskt, kan man således 

säga att det är styrka hos en kausal mekanism som undersöks. Jag kommer dock 

endast tala om kausala effekter i min analys. Dels för att inte riskera att göra för 

stora  anspråk  vad  gäller  förklaringsstyrkan  i  min  analys,  dels  för  att  inte 

komplicera undersökningen av resultaten. 

Resurserna  som  individerna  har  i  form  av  pengar,  tid  kunskaper  och 

färdigheter tenderar vara relativt konstanta över tid. Det ska därför bli intressant 

att se om den kausala effekten, dessa olika resurser har, varierar över tid. 

Som  diskussionen  ovan  visar  kommer  min  uppsats  främst  vara 

teorikonsumerande, men kan sägas vara teoriprövande såtillvida att den kommer 

undersöka vilka individuella resurser som har bäst förklaringsvärde när det gäller 

att förklara ökningen i valdeltagande sedan 2002.
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3 Material och metod

I mitt arbete kommer jag att arbeta med kvantitativt metod med deduktiv ansats. 

Detta eftersom jag intresserar mig för olika gruppers valdeltagande. Jag kommer 

även undersöka om det går att dra slutsatser huruvida dessa beteenden beror på 

gruppen  i  sig  eller  om  det  är  andra  faktorer  som  spelar  in.  Att  mer  exakt 

undersöka vilka  specifika  kausala  mekanismer  som spelar  in  i  sammanhanget, 

ligger, som nämns i föregående avsnitt, utanför undersökningsområdet för denna 

uppsats  och gagnas bättre  av en undersökning med en kvalitativ  metodologisk 

ansats (Teorell  och Svenssson, 2007, s. 247). Dock är det min förhoppning att 

resultaten från min uppsats kan ge ledtrådar om vad man bör undersöka närmare 

med kvalitativa metoder för att identifiera kausala mekanismer.

I  avsnitten  nedan  kommer  jag  först  gå  igenom vilket  material  jag  valt  att 

arbeta med samt vilken metod jag valt för att analysera materialet ifråga.

3.1 Material

Om jag vill  kunna säga något  allmänt  om sammanhangen  mellan  individuella 

egenskaper  och  huruvida  en  person  kommer  rösta  eller  inte,  behöver  jag  ett 

material som omfattar många individer och som låter dessa svara på frågor om de 

variabler som kan anses intressanta. Det allra bästa vore självklart om jag själv 

kunde genomföra en undersökning som ger mig exakt de uppgifter jag vill ha. Å 

andra sidan är fördelen med ett redan insamlat material är att det sparar tid och 

resurser (Teorell och Svensson, 2007, s. 91). Som student saknar jag de resurser 

som  behövs  för  genomförandet  av  den  typ  av  materialinsamling  som  denna 

uppsats  kräver. Jag har ju heller inte möjlighet att gå tillbaka och genomföra en 

enkätstudie år 2002, så jag är tvingad att använda befintligt material. 
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Det  bästa  befintliga  datamaterialet  är  troligtvis  SCB:s 

valdeltagandeundersökning som är baserat på röstlängderna och därför helt saknar 

bortfall,  något  som  är  i  stort  sett  omöjligt  att  uppnå  med  större 

enkätundersökningar (Källa: Valdeltagandeundersökningen, SEB). Detta är dock 

endast tillgängligt för undersökningar på högre nivå än studentuppsatser. Istället 

kommer jag använda mig av data från European Social Survey (ESS). Detta är en 

enkätundersökning  som  genomförs  vartannat  år  i  Europa  i  syfte  att  mäta 

medborgares attityder, egenskaper och förutsättningar. Denna görs vartannat år i 

ett stort antal europeiska länder. Den senaste omgången från 2014 är dock ännu 

inte tillgänglig,  vilket  innebär att  jag måste  begränsa min undersökning till  att 

omfatta valen 2002 och 2010 tio. Jag väljer att inte analysera valet 2006 eftersom 

det  inte  finns  anledning  att  tro  att   de  skulle  ge  några  intressanta  resultat. 

Valdeltagandet har ju ökat successivt och steget mellan 2002 års valdeltagande 

och 2006 års dito,  avviker inte storleksmässigt från ökningen i valdeltagande i 

senare val.  En annan anledning att  utesluta  2006 års  val  är  att  hålla  analysen 

simpel, så att den blir lättare att ta till sig. 

Ett  problem  är  att  i  2010  års  enkätundersökning  genomfördes  inte  alla 

intervjuer efter valet, utan en tredjedel utfördes senare. Eftersom valdeltagande-

variabeln i materialet bygger på respondenternas svar på frågan ”Röstade du i det 

senaste riksdagsvalet?”, innebär det att en del av svaren avser valet 2006 och inte 

2010. Jag har därför  valt  att  istället  utgå från 2012 års enkätstudie.  Här avser 

samtliga  svar  valdeltagande  i  2010  års  riksdagsval.  Detta  materialval  är  dock 

behäftade med en del problem vad gäller generaliserbarhet och validitet, vilket jag 

kommer beröra nedan.   

Det finns olika kriterier som man vill att ett material ska uppnå. Ett sådant 

kriterium är om materialet är generaliserbart. Med andra ord: motsvarar urvalet av 

respondenter i materialet verkligen den population vi avser undersöka? För att få 

ett generaliserbart material vill man göra ett slumpmässigt urval som omfattar ett 

stort antal personer (Marsh och Stoker, 2002, s. 218). Urvalet i ESS ligger strax 

under  2000  personer,  vilket  är  mycket  lägre  än  exempelvis 

valdeltagandeundersökningens material som bygger på data från mellan 70 000 

och 100 000 personer.  Det  är  dock tillräckligt  stort  för  att  tillåta  en statistisk 
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undersökning av den typ vi vill genomföra. Urvalet i ESS enkät-undersökningar 

motsvarar sannolikt inte ett tvärsnitt av Sveriges befolkning. Detta avhjälps dock 

genom att  man  tillämpar  vikter  på  materialet.  Tillämpning  av  vikter  innebär, 

enkelt  uttryckt,  att  olika respondenters svar väger olika tungt, beroende på hur 

frekvent olika typer av respondenter förekommer i populationen vi undersöker. 

Om utrikes födda skulle utgöra 20 procent av Sveriges befolkning, men bara 10 

procent av respondenterna i datamaterialet, kommer svar från dessa respondenter 

alltså justeras upp, så att de väger dubbelt så tungt1. Därmed avhjälps en del av 

problemen med att urvalet inte är en perfekt representation av befolkningen. Helt 

perfekt representativitet uppnår dock aldrig ett material av den här typen. 

Generaliserbarheten  påverkas  av  att  uppgifterna  kring  2010  års  val  är 

inhämtade 2012. På det stora hela kan dock inte sammansättningen av Sveriges 

befolkning antas ha varierat i någon större grad under denna period. Därför anser 

jag att generaliserbarheten även är god vad gäller materialet från 2012. 

De  två  andra  huvudkriterierna  man  eftersträvar  i  materialinsamlingen  är 

validitet  och  reliabilitet.  Validitet  är  avsaknad  av  systematiska   mätfel  i  ett 

material  och  reliabilitet  är  avsaknaden  av  osystematiska  mätfel  (Teorell  och 

Svensson, 2007, s. 55-59). Både vad gäller validitet och vad gäller reliabilitet är 

ESS-materialet  behäftat  med  en  del  brister.  Vad  gäller  validiteten  är  det  ett 

problem att  datamaterialet  för 2010 års val samlats in två år senare.  Detta ger 

upphov  till  ett  systematiskt  mätfel  eftersom  vi  man  inte  mäter  individernas 

egenskaper vid den aktuella tidpunkten, utan först två år senare. Detta är inte ett 

problem som drabbar alla variabler. Utrikes födda fortsätter ju vara utrikes födda, 

medan en person som lever samman med en partner, kanske inte gjorde det två år 

tidigare. Därför kommer jag även beröra validitet när jag operationaliserar mina 

variabler nedan. Dock är två inte en så lång tidsrymd att jag förväntar mig ett 

kraftigt  avvikande  resultat  i  min  analys.  När  det  kommer  till  reliabiliteten  i 

materialet  finns  det  alltid  en  viss  risk  att  respondenter  tolkar  frågor  och/eller 

svarsskalor olika sätt eller på ett annat sätt än vad vi som forskare gör, då man 

utför enkätundersökningar (ibid, s. 56). Även reliabilitetet kan skilja mellan olika 

1Detta är ett förenklat exempel för en mer lödig genomgång av den vikt jag tillämpat i min analys 
se beskrivningen av   ”design weights” i detta dokument: 
http://www.europeansocialsurvey.org/docs/methodology/ESS_weighting_data_1.pdf. 
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variabler och därför kommer jag även diskutera den i mina operationaliseringar av 

mina variabler nedan.

3.1.1 Variabler och operationaliseringar

Den  beroende  variabeln  i  min  analys  är  valdeltagande  och  de  oberoende 

variablerna  är  ålder,  kön,  utrikes  födda,  utbildningsnivå,  tilltro  till  politiker, 

politisk hemvist, geografisk hemvist och boende med partner. Anledningen till att 

dessa oberoende variabler valts ut är dels för att de gick att oprationalisera på ett 

bra sett,  dels  att  de sammanfattar  de stora grupper som man brukar tala  om i 

analyser av sociala fenomen. Möjligen kan man vara kritisk till att det saknas en 

variabel  som  tar  hänsyn  till  klasstillhörighet.  Detta  beror  på  svårigheten  att 

operationalisera en sådan variabel eftersom data för klasstillhörighet och socio-

ekonomisk status skiljer sig mellan ESS-enkäterna från 2002 och 2012. Istället 

använder jag variabeln utbildningsnivå, som i hög grad samvarierar med socio-

ekonomisk status. Jag har valt att inkludera variablerna politisk hemvist och tilltro 

till  politiker  för  att  inte  bara  utgå  från  resursförklaringar,  utan  även 

motivationsförklaringar. 

Den beroende variabeln, valdeltagande, har kodats så att de som svarat ja på 

frågan om de röstade i föregående riksdagsval, har registrerats som röstande och 

de som svarat nej registrerats som icke-röstande. De personer som varit för unga 

för att rösta har jag sållat ut ur materialet, genom att koda om dem till saknade 

svar.  Valdeltagande  är  en  variabel  som man  vet  överskattas  i  denna typen  av 

undersökningar  och det  vore mycket  förvånande om vårt  material  visar  på ett 

valdeltagande som är lägre än det som den officiella statistiken visar. Detta är 

dock inte ett så stort problem som man först kan tycka. Vi är ju inte ute efter att  

undersöka det absoluta valdeltagandet i Sverige, utan vi vill undersöka skillnader i 

valdeltagande  mellan  olika  grupper,  och  då  spelar  överskattningen  av 

valdeltagande inte särskilt stor roll (Bengtsson, 2003, s. 10).  

Variabeln ålder är kalkylerad utifrån det födelseår som respondenterna angivit. 

Det är värt att notera att variabeln för 2010 innehåller ett systematiskt mätfel då 
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den avser åldern som respondenterna innehade två år efter riksdagsvalen vi vill 

undersöka. Jag har dock valt att inte justera detta, eftersom det kan innebära att 

variabeln får ett skevt förhållande till de andra oberoende variablerna i analysen.

    Variabeln kön utgår från en binär könsuppdelning där respondenter kryssat i 

om de är män eller kvinnor. Det finns ingen anledning att tro att denna variabel 

brister i validitet eller reliabilitet i någon större utsträckning.

Variabeln utrikes födda baseras på om respondenterna är födda i Sverige eller 

inte. Materialet omfattar inte utländska medborgare som bor i Sverige, utan bara 

personer med svenskt  medborgarskap. En annan tänkbar  variabel  att  utgå från 

istället för härkomst baserat på födelseland, är om respondenten anser sig tillhöra 

en etnisk minoritet  eller inte. Jag bedömer dock att det finns en större risk för 

mätfel då man frågar efter etnicitet, än om man frågar efter födelseland. Dels för 

att etnicitet är ett ord som kanske inte alla har i sin vokabulär, dels för att ordet i 

sig öppnar upp för mer subjektiva tolkningar, än vad födelseland gör. Det finns 

även anledning att anta att olika kausala mekanismer ligger bakom benägenhet att 

rösta hos olika typer av minoriteter. Exempelvis ser de flesta samer sig som en del 

av det svenska samhället och de talar svenska, medan somalier som nyligen blivit 

svenska  medborgare  efter  att  ha  flytt  ett  krig,  inte  är  integrerade  i  lika  stor 

utsträckning.   

    Variabeln utbildningsnivå  är  baserad på respondenternas  högsta  utbildning 

omkodat till två grupper: de som har eftergymnasial utbildning och de som saknar 

detta.  Vad  gäller  materialet  för  2010  års  val  har  denna  variabel  brister  i  sin 

validitet, eftersom vissa respondenter kan ha påbörjat utbildningar under de två år 

som gått sedan riksdagsvalen vi undersöker. 

Variabeln politisk hemvist är baserad på var på en 11-gradig höger-vänster-

skala respondenterna placerat sig, 0 är längst ut till vänster och 10 är längst ut till 

höger. Denna har jag kodat om till att istället omfatta 3 kategorier, vänster, center 

och höger. Kategorierna höger och vänster omfattar de fyra yttersta kategorierna 

på  varje  sida  i  den  11-gradiga  skalan,  medan  center  innefattar  de  tre 

mittenkategorierna.  Anledning till  att  jag kodat  om variabeln till  tre kategorier 

istället för elva, är att jag ville göra analysen mer överskådlig. Politisk hemvist är 

en  variabel  i  vilken  det  riskerar  finnas  osystematiska  mätfel  eftersom den  är 
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baserad på en svarsskala som respondenten tolkat utifrån sina uppfattningar. Vad 

gäller validitet anser jag att denna variabel inte bör drabbas särskilt hårt av det 

faktum att materialet för 2010 års val, är två år förskjutet. Vanligtvis tar det längre 

tid  än  så  för  en  person  att  flytta  mellan  kategorierna  på  höger-vänster-skala.

    Variabeln geografisk hemvist är baserad på respondentens uppfattning av sin 

bostadsort  utifrån  fem  möjliga  kategorier:  storstad,  förort/utkant  till  storstad, 

mellanstor eller liten stad,  by på landet och hus på landet. Detta är troligtvis den 

kategori  som  är  mest  problematisk  ur  reliabilitetssynpunkt.  Det  är  ingen 

intervallskala som respondenten ska placera in sig på utan en nominalskala, vilket 

öppnar upp för godtycke i tolkningarna i av de olika kategorierna. Vidare gör det 

faktum  att  människor  flyttar  då  och  då,  att  validiteten  brister  på  grund  av 

tidsförskjutningen i materialinsamlingen för 2010. 

Variabeln boende med partner baseras på respondentens svar på om de bor 

med en partner eller inte. I materialet från 2002 har jag fått fram denna variabel 

genom  att  kombinera  variabeln  "bor  med  fru/man”  och  variabeln  ”bor  med 

partner”.  Detta eftersom den senare inte  inkludera gifta  par.  För materialet  för 

2010 års val behövdes ingen sådan sammanläggning av variabler göras, eftersom 

det fanns en variabel som omfattade både ogifta och gifta par i materialet från 

början.  Variabeln,  boende  med  partner,  påverkas  av  tidsförskjutningen  i 

materialinsamlingen för 2010 års val, eftersom människor troligtvis har flyttat och 

förhållanden kan ha tagit slut under de två åren i fråga. 

Variabeln tilltro till politiker är baserad på en hur respondenten placerat sig på 

en  11-gradig  skala,  där  0  innebär  ingen  tilltro  alls  och  10 innebär  fullkomlig 

tilltro.  Variabeln  har  kodats  om  på  samma  sätt  som  beskrivs  för  variabeln, 

geografisk hemvist ovan. Det innebär att den omkodade variabeln består av tre 

kategorier. Dessa har jag valt att kalla hög tilltro till politiker, medelstor tilltro till 

politiker och låg tilltro till politiker.

3.2 Metodval
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Undersökningen jag kommer  genomföras  kan bäst beskrivas  som en upprepad 

tvärsnitts-studie. Först kommer jag undersöka antal röstande i olika grupper vid 

riksdagsvalen 2002 och 2010, och kommer  jämföra hur dessa förhåller  sig till 

varandra. Därefter kommer jag även skatta en statistisk modell i vilken de olika 

oberoende variablerna kontrolleras mot varandra, och jämföra resultaten för detta 

från de båda valen. 

Den jämförande biten kan sägas vara av ”method of difference”-typ där två 

fall som i liknar varandra i de allra flesta avseenden skiljer sig gällande just det vi 

vill  undersöka.  Genom undersökningen hoppas man därmed kunna isolera den 

faktor som ger upphov till de olika utfallen (Marsh och Stoker, 2007, s. 252-253). 

Istället för att välja två olika länder vid samma tidpunkt, vilket är vanligast, utgår 

jag från  ett  land vid två  olika  tidpunkter.  Syftet  med undersökningen är  dock 

detsamma. 

Jag  avser  alltså  dels  jämföra  valdeltagandet  i  de  olika  grupper  som 

representeras av de utvalda variablerna, vid de två valen 2002 och 2010. Detta för 

att se vilka skillnader som går att hitta då dessa kontrasteras mot varandra. Men 

jag  vill  även  undersöka  vilka  av  de  olika  tänkbara  faktorerna  som har  störst 

påverkan  och  om  detta  förändrats  över  tid.  Den  statistiska  analysmetod  jag 

kommer  använda mig  av i  den senare delen  av undersökningen är  multivariat 

regressionsanalys. Detta är en metod som lämpar sig väl om man har en beroende 

variabel  och  flera  oberoende  variabler  eftersom den  låter  en  kontrollera  flera 

oberoende variabler mot varandra, vilket ökar tillförlitligheten i resultatet (Teorell 

och Svensson 2007, s.181ff). Om man bara utgår från ett fåtal variabler finns det 

en  risk  att  missar  alternativa  orsakssamband  och  att  man  drar  slutsatsen  att 

samband,  som i  själva  verket  är  spuriösa,  är  faktiska  orsakssamband.  Genom 

multivariat  regressionsanalys  kan man visa dels hur stort  förklaringsvärde hela 

modellen  har,  dels  förklaringsvärdet  för  varje  enskild  variabel  (ibid,  s.  200). 

Dessutom  kan  man  även  kontrollera  signifikansen  för  varje  enskild  variabel. 

Möjligheten att kontrollera olika variabler mot varandra är värdefull eftersom den 

låter oss isolera effekten av en variabel, identifiera mellanliggande variabler som 

ger  en  hänvisning  om  de  kausala  mekanismerna  som  är  verksamma  och 

komplettera förklaringsmodeller med nya variabler.
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I  vårt  fall  kommer  vi  inte  kunna  använda  oss  av  vanlig  linjär  regression 

eftersom  sambandet  mellan  beroende  och  oberoende  variabler  inte  är  linjärt. 

Istället  får  vi  använda  en  typ  av  multivariat  regression  som  kallas  logistisk 

regression.  Denna  används  då  den  beroende  variabeln  är  dikotom.  I  denna 

undersökning är just detta fallet: antingen kommer en person att rösta eller inte. 

Det finns inget däremellan. Variabeln kodas då om till en dummyvariabel (Röstar 

inte  =  0,  Röstar  =  1)  och  man  räknar  ut  sannolikheten  att  en  person  röstar 

beroende på individens  egenskaper  och grupptillhörighet.  Resultatet  kan sedan 

redovisas i oddskvoter för respektive oberoende variabel. Oddskvoten är resultatet 

av att dela chansen att något händer, med chansen att det inte händer. Om chansen 

att en kvinna röstar är 50 procent, får vi alltså 0,5/0,5=1 och om chansen att en 

person med  eftergymnasial  utbildning  röstar  är  67  procent  får  vi  0,67/0,33=2. 

Detta  innebär  alltså  att  en  oddskvot  på  över  1  har  en  positiv  effekt  på  den 

beroende variabeln och en oddskvot under 1 har en negativ effekt. 

Genom dessa båda statistiska analyser hoppas jag kunna dra slutsatser kring 

vilka grupper i samhället som uppvisar ett ökat valdeltagande och vilka fall som 

förändringen verkligen kan sägas bero på förändrat beteende i den gruppen, eller 

om det snarare är andra variabler som ligger bakom. Samtliga statistiska modeller 

har skattats i SPSS 22. 
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4  Statistisk analys

Detta avsnitt kommer, som nämnts, inledas med att jag jämför valdeltagandet i 

olika grupper vid de två valen, därefter kommer jag gå över till att skatta de mer 

avancerade statistiska modellerna. 

4.1 Valdeltagande i olika grupper

Valdeltagandet i Sverige steg med 4,5 procentenheter mellan 2002 och 2010. Det 

innebär att vi bör se en ökning i valdeltagande i så gott som alla grupper. Det är 

dock fortfarande intressant att se hur mycket sådana ökningar skiljer sig åt. I tabell 

1.1 nedan redovisas hur många procent i varje grupp som har röstat i valen. 

Tabell 4.1 2002 2010
Hela urvalet 87,0 90,5
Kvinnor 88,7 89,1
Utrikes födda 70,6 77,4
Eftergymnasial utbildning 95,0 95,9
Bor med partner 90,0 93,3
Politiskt vänster 88,5 92,4
Politisk mitt 84,2 89,1
Politisk höger 93,0 95,7
18-29 år 80,7 76,8
30-49 år 85,8 89,8
50-64 år 91,2 94,5
65-74 år 90,1 97,0
75+ 87,7 92,6
Storstad 87,3 93,1
Förort/utkant till storstad 88,3 86,2
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Mellanstor eller liten stad 86,9 91,1
By på landet 86,5 91,6
Hus på landet 86,2 93,4
Hög tilltro till politiker 93,4 93,1
Medelstor tilltro till politiker 87,9 92,3
Låg tilltro till politiker 81,5 85,6

När vi tittar på tabellen, så ser vi att valdeltagandet för de båda valen överskattats 

i båda fallen, precis som förväntat. Det egentliga valdeltagandet är 80,1 för 2002 

års  val  och  84,6  för  2010  års  val.  Dock  uppvisar  materialet,  precis  som den 

officiella statistiken, en ökning i det sammanlagda valdeltagandet mellan de båda 

valen.

I vårt material röstade kvinnorna i högre utsträckning än männen 2002, medan 

det omvända gäller för 2010. Undersökningar har visat att kvinnor i regel röstar i 

lite högre utsträckning än män (SEB, Demokratistatistikrapport 13, s. 7). Dock är 

skillnaden marginell och i vårt fall beror det troligtvis på slump. Det finns i alla 

fall inte mig veterligt någon anledning att tro att könens väljarbeteendet skiljer i så 

hög  grad  mellan  de  två  valen,  men  detta  kommer  troligtvis  den  logistiska 

regressionen ge svar på.

Tittar vi på kategorin utrikes födda, så ser vi att detta är en av de grupper som 

uppvisar  ett  valdeltagande  lång  under  de  andra  i  materialet.  Dock  har 

valdeltagandet i denna grupp ökat markant mellan valen,  från 70,6 procent till 

77,4 procent.  Trots  detta  ligger  alltså  valdeltagandet  bland utrikes  födda långt 

under det bland inrikes födda, även i 2010 års val.

Personer  med  eftergymnasial  utbildning  tillhör  de  med  allra  högst 

valdeltagande. Ett valdeltagande som dessutom ökat, från 95,0 i 2002 års val till 

95,9 i 2010 års val.

Personer som bor med en partner tillhör även de en av grupperna som röstar i 

större utsträckning än de som är ensamboende. 

I de tre kategorierna i variabeln politisk hemvist, ser vi att personer på de båda 

ytterkanter är mer benägna att rösta än de som tillhör den politiska mitten. Vidare 

är personer på högerkanten mer benägna att  rösta än de på vänsterkanten.  Det 
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faktum att vänstersinnade inte matchar de på högerkanten i valdeltagande skulle 

kanske kunna ses som ett skäl till att SD lyckades komma in i Riksdagen 2010.

De olika ålderskategorierna visar att väljare under 30, deltar i valen i lägre 

utsträckning än övriga åldersgrupper. De är även en av de grupper som har ett 

markant lägre valdeltagande än övriga grupper i allmänhet. Värt att notera är även 

att i vårt material uppvisar denna väljargrupp ett lägre valdeltagande i 2010 års val 

än i 2002 års. Det är en av endast två väljargrupper som uppvisar detta beteende. 

Valdeltagandet stiger sedan i gruppen 30-49 år, och når sin höjdpunkt i de båda 

grupperna mellan 50 och 74 års ålder. Sedan vid 75 års ålder och uppåt, röstar 

människor i lägre utsträckning än tidigare. Detta beror troligtvis i stor utsträckning 

på ålderskrämpor och minskad rörlighet, vilket helt enkelt hindrar en del gamla 

från att ta sig till vallokalen. 

När  det  kommer  till  geografisk  hemvist  är  det  svårare  att  hitta  ett  tydligt 

mönster  för  de  båda  valen.  I  2002  års  val  röstade  personer  i  storstäder  och 

personer  i  förorter  till  storstäder  i  högst  utsträckning.  Därefter  sjunker 

valdeltagandet ju längre ut på landet vi kommer. Detta resultat går dock inte att 

finna i materialet för 2010 års val. I detta röstar folk i storstäder fortfarande i hög 

utsträckning, medan de som bor i storstädernas förorter och utkanter uppvisar det 

klart lägsta valdeltagandet av kategorierna för denna variabel. Det är den andra 

kategorin,  utöver  väljare  under  30,  som visar  ett  lägre  valdeltagande  2010 än 

2002. Bland både personer i mellanstora och små städer, samt i byar på landet 

röstar lite över 91 procent. Märkligt nog visar materialet från 2010 att personer 

som bor i hus på landet är de som är mest benägna av alla. Logiskt sett känns 

resultatet från 2002 rimligare eftersom människor som bor långt ute på landet har 

längre  väg  att  ta  sig  till  vallokalen  än  de  i  städer.  Vad  gäller  det  låga 

valdeltagandet 2010, bland de som bor i storstädernas förorter och utkanter, känns 

det logiskt mot bakgrunden att det finns många problemområden i utkanterna av 

de stora städerna. Vi får dock inte glömma att geografisk hemvist är en variabel 

där respondenterna själva har fått  klassa sitt  boende utifrån de fem kategorier. 

Detta innebär att att respondenter gör olika tolkningar av kategorierna. T.ex. är det 

svårt att veta om respondenten ser välordnade villakvarter i storstädernas utkanter 

som förort,  eller  om de inkluderar dem i kategorin storstad. På grund av detta 

25



reliabilitetsproblem är det kanske vist att  inte sätta alltför stor tilltro för denna 

variabelns resultat.

Variabeln  tilltro  till  politiker  visar  ett  tydligt  och  förutsägbart  mönster. 

Personer  med  hög  tilltro  till  politiker  röstar  i  större  utsträckning  än  de  med 

medelstor tilltro, som i sin tur röstar i högre utsträckning än de med låg tilltro till  

politiker. Värt att notera är dock att samtliga gruppers valdeltagande ökar mellan 

valen. Det innebär att även människor med låg tilltro till politiker var mer benägna 

att  rösta  2010 än  2002.  Det  innebär  att  ökad  tilltro  till  politiker  bland  folk  i 

allmänhet troligtvis inte är en förklaring till det ökade valdeltagandet.

Sammantaget kan vi säga att de grupper som är mest benägna att rösta är de 

med eftergymnasial utbildning, personer mellan 50 och 74, de med tydlig höger- 

eller vänsterpolitisk hållning och de som hyser stor tilltro till politiker. På grund 

av reliabilitetsproblemen och det svårtolkade resultatet väljer jag att inte ta upp 

geografisk hemvist 

De som är minst benägna att rösta är väljare under 30 och utrikes födda. Bland 

väljare  under 30 sjönk dessutom valdeltagande mellan  2002 och 2010,  medan 

gruppen utrikes födda visar en kraftig uppgång från 70,6 i valet 2002 till 77,4 i 

valet 2010.       

4.2 Individers benägenhet att rösta

I  föregående  avsnitt  såg  vi  att  olika  grupper  i  samhället  har  olika  hög  andel 

röstande.  Nu  kommer  vi  istället  att  tala  om individer  med  olika  egenskaper. 

Egenskaper som är synonyma med tillhörighet med de grupper vars valdeltagande 

analyserats ovan. Vi vet att alla respondenter tillhör en grupp per variabel. Det är 

därför intressant att se vilken egenskap som påverkar en individs benägenhet att 

rösta. Detta har jag gjort genom att utföra en logistisk regression för 2002 år val 

och en för 2010 års val i SPSS 22. Resultaten från dessa regressioner redovisas i 

tabell 4.2 på nästa sida. I tabellen redovisas oddskvoter för de olika egenskaperna, 

samt vilken signifikansnivå varje variabel uppnår. Resten av detta avsnitt kommer 

ägnas åt att tolka och förklara resultaten av de logistiska regressionerna. 
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Tabell 4.2 2002 2010
Kvinnor 1,26 0,67
Utrikes födda 0,29** 0,25**
Eftergymnasial utbildning 2,54** 2,80**
Bor med partner 2,19** 1,73**
Politiskt vänster 1,48 1,73*
Politisk höger 2,44** 2,00**
18-29 år 1,00 0,55*
50-64 år 2,10** 2,26**
65-74 år 1,79* 4,28**
75+ 1,80 2,08
Förort/utkant till storstad 0,75 0,35**
Mellanstor eller liten stad 0,74 0,43*
By på landet 0,63 0,39*
Hus på landet 0,62 0,60
Hög tilltro till politiker 1,85* 1,02
Låg tilltro till politiker 0,70* 0,52**
Kommentar: * innebär att oddskvoten är signifikant förhållande till referenskategorin på 0,05-nivån, och ** 
innebär att oddskvoten är signifikant på 0,01-nivån. 

      

Det  första  som kan  sägas  om resultaten  är  att  det  är  långt  ifrån  alla  som är 

statistiskt  signifikanta.  Med signifikans  avses  sannolikhet  att  ett  resultat  i  den 

statistiska modellen, även gäller för populationen ur vilken undersökningens urval 

hämtats  (Teorell  och  Svensson,  2007,  s.  137).  Framförallt  är  det  variabeln 

geografisk  hemvist  som  visar  låg  signifikans,  men  även  variabeln  kön  och 

åldersgruppen  75+  år  uppvisar  låg  signifikans.  Jag  kommer  främst  beröra  de 

statistiskt  signifikanta  resultaten  i  min  genomgång  och diskussion  av tabellen. 

Innan vi går vidare vill  jag dock klargöra att  resultaten hos varje variabel  ska 

förstås mot bakgrund av sin referenskategori.  Det innebär att oddskvoten visar 

sannolikhet att en person röstar i förhållande till sannolikheten att en en person i 

referenskategorin  gör  det.  Referenskategorins  resultat  är  alltid  ett,  så  om  vi 

exempelvis har en kategori med en oddskvot på 2 innebär det är dubbelt så stor 

sannolikhet  att  personer  i  den  kategorin  röstar,  än  att  en  person  ur 
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referenskategorin gör det. På samma sätt innebär en oddskvot på 0,5 att  det är 

hälften  så  stor  sannolikhet  att  personer  i  kategorin  röstar  än  att  en  person  i 

referenskategorin gör det. Referenskategori för åldersvariablerna är åldersgruppen 

30-49 år. Referenskategori för variablerna tilltro till politiker och politisk hemvist 

är kategorierna medelstor tilltro till politiker respektive politisk mitt. För variabeln 

geografisk hemvist utgör storstadskategorin referenskategori. För övriga variabler 

gäller  att  referenskategorin är  att  inte  ha den nämnda egenskapen.  Exempelvis 

utgör männen referenskategori för kvinnorna. 

Variabeln utrikes födda är en av de mer intressanta i tabellen. Den uppvisar 

hög signifikans och ett negativt samband med den beroende variabeln.  Alltså är 

sannolikheten  att  rösta  betydligt  lägre  i  denna  grupp  än  i  den  infödda 

befolkningen. Oddskvoten för för utrikes födda 2010 motsvarar bara 25 procent 

av  sannolikheten  att  en  en  infödd  person  kommer  rösta.  Med  andra  ord  är 

sannolikheten  att  en  inrikes  född  kommer  rösta,  fyra  gånger  så  hög  som 

sannolikheten att en utrikes född kommer göra det. Det är även värt att notera att 

den  negativa  effekten  stärkts  något  mellan  då  båda  valen.  Detta  trots  att 

valdeltagandet  ökat  med över 7 procent  i  denna grupp,  mellan  de båda valen. 

Denna ökning beror med andra ord inte på att utrikes födda blivit mer benägna att 

rösta. Istället måste förklaringen till ökningen sökas någon annanstans.

Eftergymnasial utbildning uppvisar ett stark positiv samband med benägenhet 

att  delta  i  ett  val.  För  båda  valen  gäller  att  det  är  mer  än  dubbelt  så  stor 

sannolikhet  att  en person som som har  eftergymnasial  utbildning  röstar  än att 

personer utan sådan utbildning gör det. Detta är en effekt som stärkts mellan de 

båda valen.

Variabeln boende med partner visar också ett positivt samband med att rösta. 

Variabeln är dock en av dem vars kausala effekt försvagats kraftigast sedan 2002. 

Trots  detta  är  boende  med  partner  en  något  fortfarande  påverkar  individers 

benägenhet att rösta i stor utsträckning. Anledningen till detta är att det är lättare 

att upprätthålla en röstnorm i ett delat boende (SEB, Demokratistatistikrapport 13, 

s. 48).

När det kommer till politisk hemvist är både personer i den politiska högern 

och i den politiska vänstern mer benägna att rösta än de i den politiska mitten. 
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Dock  är  det  endast  resultaten  för  kategorin  politisk  höger,  som  visar  hög 

signifikans  i  båda valen.  Den kausala  effekten på benägenheten  att  rösta,  som 

tillhörighet till den politiska högern ger, har dock försvagats mellan valen. Trots 

denna försvagning är sannolikheten att personer i denna grupp röstar dubbelt så 

hög som sannolikheten att  en person i  den politiska mitten kommer rösta.  Jag 

måste  dock  säga  att  jag  förväntat  mig  Sverigedemokraternas  resultat  i 

valbarometrarna innan 2010 års val skulle innebära en större kausal effekt i denna 

grupp år 2010 än år 2002. För första gången någonsin hade partiet en rimlig chans 

att komma in i riksdagen. Måhända utgjorde kanske SD:s väljare, vid tillfället,  en 

för liten del av populationen för att göra ett sådant avtryck i statistiken. Det vore 

intressant och se vad en analys av 2014 års val har att visa.

Bland de olika åldersgrupperna är det främst två resultat jag vill lyfta fram. 

Först och främst det negativa sambandet till valdeltagande i väljargruppen under 

30 år  vad  gäller  2010 års  val.  2002 visar  en  etta  vilket  är  detsamma  som en 

avsaknad av kausal effekt på benägenheten att rösta. Det är dock endast resultatet 

från 2010 som är statistiskt signifikant, om än av den lägre graden. Enligt detta är 

väljare under 30 en av de grupper som, jämte utrikes födda, visar upp en lägre 

sannolikhet att rösta än sin referenskategori, vilket i detta fall är väljare mellan 30 

och  49  år.  Det  är  ungefär  dubbelt  så  stor  sannolikhet  att  en  person  ur 

referenskategorin kommer rösta som att en väljare under 30 kommer göra det. Det 

andra  jag vill lyfta fram är den kraftiga kausala effekt som åldersgrupperna 50-64 

år och 65-74 år har i förhållande till sin referenskategori. Resultaten är statistiskt 

signifikanta  och  båda  kategoriers  effekt  har  förstärkts  mellan  valen,  och 

åldersgruppen 65-74 år uppvisar 2010 den största skillnaden att rösta jämfört med 

sin referenskategori  av alla  variabler  i  hela  modellen.  Resultaten  för den sista 

åldersgruppen 75+ år är inte signifikanta, men visar också en större sannolikhet att 

rösta än referenskategorin.

Geografisk hemvist är en variabel som dessvärre inte visar några signifikanta 

resultat  för  2002.  Om  vi  tittar  på  resultaten  från  2010  visar  dessa  att  alla 

kategorier uppvisar en mindre sannolikhet att rösta än de som bor i storstäder, 

undantaget  är  de  som  bor  i  hus  på  landet  för  vilka  resultatet  dock  inte  är 

signifikant. De signifikanta resultaten från 2010 tycks visa att sannolikheten att en 
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person som inte bor inne i en storstad kommer rösta är avsevärt mycket lägre lägre 

än sannolikheten att storstadsbon gör det. Vi ska dock komma ihåg att vi har goda 

skäl att tro att detta är en variabel som brister kraftigt vad gäller reliabilitet, och 

jag skulle därför inte fästa alltför stor vikt vid resultaten den uppvisar.

Sist men inte minst har vi tilltro till politiker. Som väntat är det mer sannolikt 

att personer med hög tilltro till politiker röstar, än att de med medelstor tilltro till 

politiker gör det, detta visar resultatet från 2002. Dessvärre är inte resultatet från 

2010 statistiskt signifikant,  så vi vet inte om denna effekt styrkts eller ej.  Vad 

gäller personer med låg tilltro har vi däremot signifikanta resultat för båda valen. 

Dessa visar, föga förvånande, att personer med låg tilltro till politiker uppvisar en 

lägre sannolikhet att rösta än personer i referenskategorin. Denna effekt har även 

stärkts mellan valen och tillsammans med utrikes födda är detta kategori den enda 

kategori som uppvisar en signifikant negativ effekt i båda val.

4.3 Sammanfattning och diskussionen

I detta avsnitt kommer jag sammanfatta resultaten från de båda undersökningarna 

ovan. Utifrån denna sammanfattning kommer jag sedan föra en diskussion vilka 

möjliga åtgärder man skulle kunna vidta i syfte att öka valdeltagandet i Sverige.

Undersökningarna  visar  att  valdeltagandet  generellt  var  högt  i  de  flesta 

grupper som inkluderats i analysen. Undantagen är kategorierna utrikes födda och 

personer under 30 år. Valdeltagandet bland utrikes födda ökade dock med nästan 

sju  procentenheter  mellan  de  båda  valen,  från  70,6  procent  till  77,4  procent. 

Valdeltagandet bland personer under 30 sjönk däremot från 80,7 procent i 2002 

års val och 76,8 procent i 2010 års val. Detta trots att det totala valdeltagandet 

ökade mellan de båda valen.

Den grupp som uppvisade  högst  valdeltagande  var  de  med  eftergymnasial 

utbildning. I båda valen röstade över 95 procent av denna grupp. Om vi bortser 

från variablerna som specifikt berör personers politiska hållning, var de som bor 

samman med en partner en av de grupper som visade högst valdeltagange. I båda 
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valen  överträffade  de  det  totala  valdeltagandet  med  cirka  tre  procentenheter. 

Övriga grupper som uppvisade ett högt valdeltagande var personerna i de båda 

ålderskategorierna 50-64 år och 65-74 år.

Sammanfattningsvis kan vi slå fast att vi materialet visar ett högt och stigande 

valdeltagande  mellan  2002  års  och  2010  års  val.  Dock  råder  det  fortfarande 

ojämlikhet i valdeltagandet och utrikes födda och de under 30 röstar inte i samma 

utsträckning som övriga medborgare.

Den statistiska regressionen visade oss att det fanns främst två egenskaper som 

gjorde det mindre sannolikt att människor kommer rösta. Dessa var att vara född i 

ett  annat  land och att  ha  en låg  tilltro  till  politiker.  Båda dessa  effekter  hade 

dessutom stärkts 2010 jämfört med 2002. I resultaten från 2010 uppvisade även de 

under  30  år  en  signifikant  negativ  effekt  på  valdeltagandet  jämfört  med  de  i 

referenskategorin.

En stark positiv kausal effekt kunde ses hos de med eftergymnasial utbildning. 

Denna  effekt  stärktes  även  mellan  2002  och  2010.  Även  de  hos  de  som var 

sammanboende med partner kunde man se en signifikant positiv effekt.  Denna 

försvagades dock mellan de båda valen. Åldersgrupperna 50-64 år och 65-74 år 

uppvisade också en signifikant positiv effekt, som dessutom stärktes mellan valen. 

En annan stark positiv effekt kunde ses hos de som tillhör den politiska högern. 

Denna effekt minskade dock mellan valen ifråga. 

Vad skulle man då kunna dra för slutsatser av dessa resultat om man vill höja 

valdeltagandet i Sverige.  Som jag ser det måste man rikta in sig på grupperna 

utrikes födda och de under 30 år. Låt oss först diskutera kategorin utrikes födda. 

Det kan tyckas nedslående att den negativa effekten på valdeltagande är så stark 

och dessutom stärkts mellan 2002 och 2010. Detta är dock inte enda sättet att se 

det.  Visst  bör  man  underlätta  för  integration  och  därigenom  förhoppningsvis 

minska den nämnda kausala effekten. Men att vara född i ett annat land kommer 

troligtvis alltid innebära vissa svårigheter vad gäller att ta del i det politiska livet. 

Jag har svårt att tro att vi inom en snar framtid kommer se ett valdeltagande bland 

utrikes födda som matchar det hos inrikes födda. Valresultaten från 2010 visar 

dock att valdeltagandet i en grupp kan öka, trots att det är behäftat med en negativ 

kausal effekt att ingå i gruppen ifråga. Det finns alltså goda skäl att känna hopp 
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om att valdeltagandet bland utrikes födda kan öka ytterligare, även om det kanske 

inte når hela vägen till  valdeltagandet bland inrikes födda. Här kan vi få hjälp 

genom att se vilka kategorier uppvisar en positiv kausal effekt på valdeltagande. 

Ett sätt att försöka höja valdeltagandet bland utrikes födda vore att på olika sätt 

stödja och underlätta för de som vill utbilda sig vidare efter gymnasiet. Det bör 

heller  inte  vara  alltför  svårt  att  pusha  folk  i  den  riktningen  eftersom en  god 

utbildning också ökar chanserna att få ett bra jobb och hög inkomst.

Personer under 30 är, som sagt den andra stora gruppen man måste rikta in sig 

på för att höja det totala valdeltagandet. Måhända skulle man kunna fokusera mer 

på valen i skolundervisning i syfte att öka ungas intresse och hoppas att det ger en 

varaktig effekt. Detta görs dock redan i ganska stor utsträckning. Ett annat mer 

experimentellt förslag vore att subventionera byggande av billiga hyresbostäder 

för unga i vilka hyresgästerna delar kök, vardagsrum/matsal och tvättstuga. Syftet 

vore att efterlikna de omständigheter som gör att samboende par röstar i större 

utsträckning än singlar och därigenom höja valdeltagandet bland de unga, varav 

många bor i singelhushåll.

En sista kategori som bör diskuteras är de med låg tilltro till  politiker.  Det 

känns ganska självklart att dessa röstar i lägre utsträckning än andra, och detta 

bekräftas också i denna uppsats. Man kan kanske inte få de som saknar förtroende 

för politiker att börja rösta mer, men man kan förhoppningsvis få förtroendet för 

politiker att öka i samhället. Ett förslag vore att begränsa det ekonomiska skydd 

som riksdagsledamöter åtnjuter efter fullgjort uppdrag, så att det stämmer bättre 

överrens med den ekonomiska trygghet ”vanliga svenskar” kan förvänta sig, då de 

får  står  utan  arbete.  Ett  annat  vore  att  lagstifta  kring  policyprofessionellas 

möjlighet  till  maktutövning  för  att  säkerställa  att  makten  verkligen  utgår  från 

folket.

Avslutningsvis vill jag även ge förslag på framtida forskning. Jag anser att 

både utrikes  födda och personer  under  30 är  grupper,  som är  väl  lämpade att 

undersöka närmare med kvalitativa metoder, förslagsvis djupintervjuer, i syfte att 

identifiera de kausala mekanismer som påverkar deras benägenhet att rösta.
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