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Sammanfattning 

Nivån på ett lands valdeltagande kan vara ett mått på hur en befolknings förtroende för 

de folkvalda ser ut. Är valdeltagandet högt kan det tyda på att förtroendet till de som 

styr samhället är stort. Syftet med den här kvantitativa studien är att undersöka om det 

finns något samband mellan några av samhällets socioekonomiska 

stratifieringsvariabler och sannolikheten för att en person går och röstar. 

Undersökningen utgår från fem frågeställningar angående lön, utbildningsår, social 

klass, samhörighet med en viss klass samt civilstånd och undersöker utifrån dessa 

sannolikheten för att en person deltar i val. Forskning har visat att socioekonomiska 

variabler har samband med en persons valdeltagande. Förhoppningen med den här 

studien är att kunna bidra med ytterligare kunskap inom forskningsområdet. Tidigare 

teorier delar framförallt upp förklaringar kring valdeltagande i tre olika perspektiv: 

institutionella-, individuella- och kontextuella förklaringar. Institutionella förklaringar 

innefattar framförallt hur reglerna kring ett lands valdeltagande ser ut, t.ex. vilket 

valsystem som används. Individuella faktorer innebär istället vissa personliga 

egenskaper som kan påverka huruvida en person väljer att gå och rösta eller inte. De 

kontextuella förklaringarna syftar till slut på den sociala och politiska miljö som 

individer vistas i och hur dessa kan påverka valdeltagandet. Den här studien fokuserar 

framförallt på om det finns något samband mellan de individuella egenskaperna lön, 

utbildning, social klass samt civilstånd och sannolikheten för att en person röstar i val. 

Datamaterialet utgår från levnadsnivåundersökningen år 2000 där respondenter från alla 

åldrar och bakgrunder ingår. Resultaten visar att antalet utbildningsår, om en person är 

gift eller sambo samt ålder har ett samband med sannolikheten för att delta i val. En 

sociologisk förklaring angående sambandet mellan civilstånd och valdeltagande skulle 

kunna vara att om man bor tillsammans med någon kan chansen att bli påmind om att 

rösta vara större än om man bor ensam. 

 

Nyckelord 
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Inledning 

Statistiska Centralbyrån utförde 2012 en undersökning som visade att under de två senaste 

valen har andelen röstande ökat betydligt (Statistiska Centralbyrån, 2012:7). Under 

riksdagsvalet 2010 uppgick valdeltagande till 84,6 procent jämfört med valet 2006 då 

deltagandet var 81,9 procent. Det har dock visat sig finnas tydliga skillnader i valdeltagande 

mellan olika grupper i samhället. Andelen röstande är, enligt SCB (2012), betydligt mindre 

bland ensamstående, lågutbildade, låginkomsttagare, arbetare och arbetslösa. Tvärtom så är 

deltagandet högre bland sammanboende, högutbildade, höginkomsttagare, tjänstemän och 

sysselsatta. Det har även visat sig att valdeltagande är lägre bland yngre personer jämfört med 

äldre personer (Statistiska Centralbyrån, 2012). 

Valdeltagande kan ses som en indikator för demokratins välmående i ett land (Franklin, 2004; 

Holmberg & Oskarsson, 2006). Högt valdeltagande innebär att politiken har fått väljarna att 

gå och rösta plus att de regerande får legitimitet att föra den politik som de vunnit valet på. Ett 

lågt valdeltagande innebär istället att politiken inte motiverat folket till att gå och rösta samt 

att de regerande saknar stora gruppers åsikter om den politik som ska föras (Holmberg & 

Oskarsson, 2006). Motivet med den här studien är att få djupare kunskap inom det politiska 

forskningsområdet. Då det redan finns mycket forskning kring politiskt deltagande blir det 

svårt att utveckla nya banbrytande teorier, vår förhoppning är istället att kunna bidra med 

ytterligare information kring valdeltagande. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka om det, utifrån data från 

levnadsnivåundersökningen år 2000, finns något samband mellan olika socioekonomiska 

faktorer och sannolikheten att delta i val. I alla demokratiska länder finns det regler om hur 

ledamöterna i folkrepresentationen ska utses (Holmberg & Stjernquist, 2003:15). För att 

folket ska kunna påverka detta måste alla få tillfälle att delta i olika former av politik 

(Esaiasson & Westholm, 2006:17). Den rättighet som utgör förutsättning för politiskt 

deltagande i form av valdeltagande är bland annat den allmänna rösträtten. Socioekonomisk 
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position definieras ofta utifrån individens inkomst, utbildning och sociala klass (Holmberg & 

Oskarsson, 2004). Angående socioekonomiska faktorer har vi valt att utgå från bland annat 

variablerna lön, utbildning och yrkesgrupp. Mer ingående information kring specifika 

variabler som använts ges i avsnittet metod. De frågeställningar vi valt att arbeta med är: 

 Finns det något samband mellan lön och sannolikheten att delta i val? 

 Finns det något samband mellan utbildning och sannolikheten att delta i val? 

 Finns det något samband mellan social klass och sannolikheten att delta i val? 

 Finns det något samband mellan att känna samhörighet med en viss klass och 

sannolikheten att delta i val? 

 Finns det något samband mellan civilstånd och sannolikheten att delta i val? 

Avgränsning 

Det finns många olika former av politiskt deltagande, varav att demonstrera och debattera kan 

nämnas som några. Vi har valt att avgränsa oss till att enbart studera valdeltagande i form av 

att gå och rösta i svenska riksdagsval. Det finns flera olika perspektiv att studera 

valdeltagande utifrån, vi har valt att begränsa oss till att enbart undersöka några individuella 

faktorers eventuella samband med valdeltagande. I undersökningen studeras yrkesverksamma 

och anställda personer som har kunnat uppge sin lön, vilket innebär att t.ex. företagare och 

lantbrukare inte inkluderas i studien. 

Disposition 

Vi kommer efter inledningen gå igenom teorier samt tidigare forskning kring politiskt 

deltagande i allmänhet och runt valdeltagande i synnerhet. Efter det följer en genomgång av 

studiens metodval och design där vi förklarar hur vi gått tillväga med studien. En redogörelse 

kring data och utförandet av analyser beskrivs tillsammans med en diskussion angående 

avgränsningar och bortfall. Vi redogör även kort för genomförandet av en logistisk 

regressionsanalys. Därefter presenteras resultat från vårt empiriska material, vilka redovisas i 

form av tabeller med tillhörande tabellförklaring. Detta görs tillsammans med en analys av 
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resultaten, där vi kopplar våra resultat till teorier och tidigare forskning. Avslutningsvis förs 

en diskussion kring våra resultat där även förslag på vidare forskning ges.  

Teori och tidigare forskning 

Politiskt deltagande innebär aktiviteter som samhällsmedlemmar genomför i syfte att påverka 

de beslut som fattas inom demokratiska politiska system (Strömblad, 2003). Esaiasson och 

Westholm (2006:12) definierar politiskt deltagande utifrån handlingar som t.ex. att rösta, vara 

aktiv i något politiskt parti samt att demonstrera eller bojkotta en produkt som står utanför ens 

värderingar. Att rösta i de allmänna valen är den deltagandeform som har störst uppslutning 

bland medborgarna.  

Det kan finnas många olika anledningar till att en individ väljer att delta eller inte delta i val. 

Holmberg och Oskarsson (2004) samt Franklin (2004) skriver i sina studier om tre olika 

teoretiska resonemang kring individers valdeltagande. Dessa resonemang söker förklaringar 

hos valsystemen, individen eller de kontextuella förhållandena. De institutionella 

förklaringarna anger orsaken till varför nivån på valdeltagande varierar mellan olika politiska 

system, t.ex. mellan olika länder. Individuella faktorer svarar på varför vissa individer väljer 

att rösta medan andra avstår från att rösta. Till slut tydliggör de kontextuella förklaringarna 

dels varför valdeltagandenivåer skiljer sig mellan olika sociala miljöer och dels varför nivån 

skiljer sig mellan olika val inom samma system. 

Institutionella förklaringar 

Institutionella förklaringar fokuserar på strukturer och möjligheter som omringar 

valdeltagandet (Norris, 2002). Beroende på bland annat vilket valsystem ett land använder 

kommer ge form för hur valdeltagandet ser ut i landet. En forskare som studerat politiskt 

deltagande, framförallt i form av valdeltagande, är Franklin (2004). Han har genomfört 

komparativa studier angående valdeltagandenivåer i olika länder för att hitta gemensamma 

nämnare. Ett exempel på förutsättning som kan påverka valdeltagandet är vilken veckodag 

röstningen infaller på. Franklin (2004) påpekar även att institutionella förklaringar syftar på 

grundläggande avtal som fastställer kostnaden för individer att gå och rösta. 
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Holmberg och Oskarsson (2004) menar också att det finns vissa institutionella förutsättningar 

som gör det enklare eller svårare att gå och rösta. Förklaringen ligger i samspelet mellan 

individers motivation och regelverket kring valet (Holmberg & Oskarsson, 2004). De 

beskriver att trösklarna för att gå och rösta är högre eller lägre beroende på hur de 

institutionella förutsättningarna ser ut. Vinterval och val mitt i arbetsveckan är exempel på 

förutsättningar som gör att trösklarna höjs. På motsvarande sätt leder poströstningssystem och 

val på en söndag till sänkta trösklar för valdeltagande. Forskning visar att länder som 

använder sig utav proportionella valsystem (t.ex. Sverige) tenderar att ha ett högre 

valdeltagande än länder som använder majoritetsvalsystem (t.ex. USA) (Franklin, 2004; 

Norris, 2002). Detta förklaras med att proportionella system utvecklar ett politiskt förtroende 

som gör att flera grupper i samhället känner sig representerade vilket medför att en majoritet 

deltar i valen (Norris, 2002). Majoritetsvalsystem går ut på att det parti som fått flest röster får 

alla mandat. Proportionellt valsystem innebär att mandaten fördelas proportionellt mellan 

partierna beroende på hur många röster de har fått. Om ett parti fått 37 procent av rösterna får 

partiet alltså 37 procent av mandaten. Fördelen med proportionellt valsystem är att alla partier 

får vara med och besluta, vilket innebär att ingen röst är betydelselös. Detta innebär då, att 

trots partiets minimala chans att vinna valet, har varje röst ändå betydelse då partiet kan få fler 

mandat.  

Sverige har optimala förutsättningar för att få ett högt valdeltagande (Holmberg & Oskarsson, 

2004). Valsystemet är proportionellt, valen sker den andra söndagen i september då många är 

lediga från jobbet plus att det troligen är både snöfritt och färdigskördat, det finns tillgång till 

förtidsröstning eller poströstning och sist men inte minst sker de lokala och nationella valen 

samtidigt vilket innebär att medborgarna bara behöver gå till vallokalen en gång istället för 

två. En åtgärd för att eventuellt öka röstdeltagandet ytterligare i Sverige skulle vara att införa 

röstplikt, något som anses vara den mest effektiva förändringen för ökat valdeltagande. 

Införandet av röstplikt medför dock att nivån på valdeltagande som måttstock på demokratins 

välmående skulle mista i betydelse, då folk blir tvingade att rösta (Holmberg & Oskarsson, 

2004). 

De institutionella förklaringarna besvarar dock inte hur det kan bli kraftiga skillnader i 

nivåerna på valdeltagande inom ett och samma system (Holmberg & Oskarsson, 2004). Vid 

kraftiga förändringar av valdeltagande mellan två val som är lika inom parti och valsystem får 

förklaringar istället sökas på annat håll. 
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Individuella förklaringar 

I ett och samma land kan det förekomma stora skiljaktigheter i valdeltagande mellan rika och 

fattiga, unga och äldre, men även bland de som tagit en universitetsexamen och de som 

hoppat av gymnasiet (Norris, 2002). Dessa skiljaktigheter kan studeras utifrån strukturer, 

kulturer eller politiska verksamheter, vilka förklarar varför individer går och röstar eller inte. 

De strukturella faktorerna förklaras utifrån sociala klyftor relaterade till ålder, kön och klass. 

Dessa faktorer är viktiga då de är starkt relaterade till de individuella resurser som individer 

har t.ex. tid, pengar, kunskap och färdigheter. De kulturella förklaringarna tolkas ur individens 

attityder och värderingar gentemot valomgången, t.ex. individernas politiska intresse eller om 

de kan identifiera sig med något av de politiska partierna. Politiska verksamheter pekar på hur 

partier orienterar sig runt olika nätverk, t.ex. fackliga institutioner och volontärorganisationer. 

De handlar om hur partierna väljer att nå ut och kommunicera med sina väljare och med 

allmänheten (Norris, 2002). 

Strömblad (2003) menar att politiskt deltagande är ett mångdimensionellt begrepp, där 

politiska handlingar kan vara antingen passiva eller aktiva. Aktivt politiskt deltagande 

innefattar själva valdeltagandet, men även mer vardagliga sätt att delta i politiken som t.ex. 

skriva insändare, kontakta förtroendevalda osv. Passiva politiska handlingar innebär istället 

handlingar då individen väljer att inte aktivt delta inom politiken. En anledning till passiva 

politiska handlingar kan vara att individen är tillfreds med den rådande politiken. Politiska 

handlingar som är passiva i ett avseende kan mycket väl vara aktiva i ett annat och det är 

därför viktigt att uppmärksamma deltagandeformer som både är aktiva och passiva 

(Strömblad, 2003). Att inte rösta kan dels ses som en passiv handling genom att individen är 

nöjd med politiken, men det kan även ses som en aktiv handling om individerna som inte 

röstar avstår för att det inte finns något parti som representerar deras åsikter.  

Vi har valt att dela upp de individuella förklaringarna i fyra olika grupper: resursbaserade 

handlingar, rationella handlingar, motivationsförklaringar och kollektiv påverkan. 

Resursbaserade handlingar 

Solt (2008) skriver om hur större ekonomisk ojämlikhet kan ge större politisk ojämlikhet. Han 

uppmärksammar hur ekonomisk ojämlikhet generellt sett har haft en negativ effekt på 

politiskt engagerande, framförallt bland fattigare individer, på grund av att ekonomiska 

resurser kan påverka bland annat vilka frågor som tas upp på den politiska agendan. Då rika 
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personer har en större chans att kunna köpa sig till debatt eller på annat sätt nå ut med sitt 

budskap har de mer tillgång till makt än vad fattiga människor har (Solt, 2008).  

Sociologisk forskning har visat att det finns ett positivt samband mellan socioekonomisk 

status och politiskt engagemang (Manza m.fl. 1995; Strömblad, 2003). I Strömblads (2003) 

studie påpekas att individer bär på egenskaper som kan vara mer eller mindre svåra att 

förändra, vilka positionerar dem i samhällets hierarkier. Tidigare forskning har visat att dessa 

skillnader också får genomslag i det politiska livet där individer som tillhör de mer 

priviligierade grupperna har större möjlighet att synas i samhället. För individerna som tillhör 

de mindre priviligierade grupperna råder det en omvänd situation då de tenderar att vara 

mindre politiskt engagerade (Strömblad, 2003). Individers resurser har alltså en avgörande 

roll inom politiskt deltagande, där högre utbildning, mer inkomst och högre status i 

yrkespositionen medför att individer är mer aktiva inom politik (Norris, 2002). Franklin 

(2004) har analyserat surveyundersökningar som visat att några av de viktigaste faktorerna 

som är länkade till sannolikheten att en person går och röstar är utbildning, läs- och 

skrivkunnighet, ålder samt i vilken utsträckning personen är inbäddad i sina sociala strukturer 

(om man är medlem i någon kyrka, organisation eller facket så ökar chansen att man går och 

röstar än om man är en enstöring). Sannolikheten att gå och rösta var 16 procent högre för 

personer med högskoleutbildning jämfört med personer utan högskoleutbildning, enligt en 

studie utförd i USA (Franklin, 2004). Utbildning tenderar att leda till politiskt deltagande på 

grund av att individen berikas med kunskap och kompetens (Norris, 2002). I undersökningar 

från flera olika länder har detta mönster bekräftats och Sverige utgör inget undantag.  

Hammar (1977) studerade sociala variablers inverkan på valdeltagande i 1976 års riksdagsval. 

Studien visade att den socioekonomiska strukturen har ett starkt inflytande på valdeltagande. 

Genom att jämföra tre valdistrikt inom Stockholms kommun, ett med lågt och två med högt 

valdeltagande, sammanställde studien att distrikt med högt valdeltagande tenderade att ha fler 

höginkomsttagare än distrikt med lågt valdeltagande. Tidigare undersökningar har även visat 

på att de yngsta och äldsta invånarna ofta haft ett lägre valdeltagande än övriga respondenter 

(Hammar, 1977). De tyder även på att personer med högre inkomst röstar i större utsträckning 

än personer med lägre inkomst. Variablerna ålder och inkomst skulle dock kunna interagera 

med varandra då yngre och äldre generellt sett tenderar att ha lägre inkomst än medelålders, 

vilket kan leda till lägre socioekonomisk position. Hammar (1977) menar att sambanden 

mellan sociala variabler och valdeltagande bör tolkas med försiktighet, både själva 

sambanden och styrkan i dessa beror på den bakomliggande socioekonomiska strukturen. 
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Sambanden kan alltså se olika ut beroende på vilket område som studeras. Här kan vi se att 

Hammar även uppmärksammar betydelsen av social kontext, vilken senare kommer att 

förtydligas i de kontextuella förklaringarna. 

Det finns fler forskare som menar att ekonomiska resurser kan påverka det politiska 

deltagandet. Brady m.fl. (1995) har en teori om att medborgarnas politiska deltagande i 

allmänhet beror på resurser. Resurserna definieras utifrån faktorer som tid och pengar, vilka 

författarna menar är ojämnt fördelade bland grupper i samhället. En förutsättning för att vara 

politisk aktiv är att man har tillgång till tid och en viss nivå av ekonomiska resurser. Tid är en 

mer begränsad resurs än pengar, den är dock mer jämlikt fördelad då alla människor är 

tilldelade 24 timmar per dag. Brady m.fl. (1995) försöker lyfta fram att de som har pengar kan 

vara mer politiskt aktiva då de bland annat kan bidra med donationer till politiska 

organisationer eller valkampanjer. Tiden utgör en begränsning i deltagandet då det förutsätts 

att man ska ha tid att skriva brev, gå på möten och vara aktiv inom kampanjer osv. Personer 

som har mer tillgång till pengar kan anställa andra till att utföra deras hushållsarbete och på så 

vis få mer tid över för politiskt deltagande, men å andra sidan kan de ha mindre tid att ägna åt 

politiskt deltagande om det är så att de behöver arbeta mycket för att få hög lön. Brady m.fl. 

(1995) anser att det är svårare att ha pengar över än att ha tid över och därför ses pengar som 

den resurs som har störst inverkan på politiskt deltagande.  

Franklin (2004) tar upp att individuella förklaringar kan syfta på individens socioekonomiska 

status sammansatt med den sociala miljön personen lever i. Han menar att givet en persons 

jobb eller vilket område denne bor i kan påverka valet att engagera sig i olika politiska 

aktiviteter (Franklin, 2004). Holmberg och Oskarsson (2004) påpekar också att individens 

sociala status och sociala integration tillsammans utgör resurser som kan påverka 

valdeltagandet. En individs motivation, politiska engagemang och förmågan att ta till sig 

politiska budskap beror alltså på dennes sociala status och sociala integration. Faktorer som 

utgör den sociala statusen kan vara t.ex. inkomst och utbildning. Att tjänstemän röstar i större 

utsträckning än arbetare kan alltså bero på att de har en högre social status (Holmberg & 

Oskarsson, 2004). Angående ordet integration syftar det till en process som leder till att skilda 

enheter förenas (Nationalencyklopedin, 2013). Social integration kan alltså definieras som ett 

mått på hur väl olika människor är förenade. Personer med stark social integration tenderar att 

med större sannolikhet rösta än personer med svag social integration (Holmberg & Oskarsson, 

2004). En medelålders gift arbetstagare med ett brett socialt nätverk är exempel på en person 

som har stark social integration. Den sociala integrationen beror på faktorer som t.ex. 
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civilstånd, ålder och födelseland. Händelser som för individen innebär en ökad eller minskad 

grad av social integration tycks ha stora effekter på valdeltagandet (Holmberg & Oskarsson, 

2004). Effekten av att flytta ihop eller gifta sig ökade sannolikheten att delta i riksdagsval 

med närmare tio procentenheter, enligt Holmberg och Oskarssons (2004) undersökning 

angående svenskt väljarbeteende över 50 år. Undersökningen visade även att effekterna går i 

motsatt riktning, vilket då innebär att sannolikheten att delta i val minskar med tio 

procentenheter om en person går från att vara gift eller sambo till att bli singel. 

Enligt Franklin (2004) är de institutionella spelregelförklaringarna omkring fyra gånger så 

kraftfulla än de individuella förklaringarna. Det beror bland annat på att medborgare i olika 

länder inte skiljer sig särskilt mycket åt vad gäller resurser (t.ex. tid och pengar) för att sådana 

individskillnader ska kunna förklara skillnader i det totala valdeltagandet mellan olika system 

(Franklin, 2004). I många länder har analyser visat att resurser i tal om klass förklarar en 

mindre del av variationen för nyligen gjorda val jämfört med äldre val och har därmed 

minskat i betydelse för politiskt beteende (Manza m.fl. 1995). Enligt Oskarson (1994) är 

banden mellan parti och väljare mer ostabila idag än vad de var förr. Partiidentifikation och 

klassröstning, två faktorer som ansågs ge stabilitet åt partisystemen, minskar i betydelse. 

Anledningar till att klass minskat i betydelse vad gäller svenska val kan, enligt Oskarson 

(1994), vara att samhällets sociala struktur förändrats och att allt färre väljare identifierar sig 

med sin klass. Den sociala strukturen kan ha förändrats så att nya sociala skiljelinjer fått större 

betydelse än klass, exempelvis skiljelinjen mellan män och kvinnor eller den mellan privat 

och offentligt anställda. Dessutom uppfattas de politiska partierna i minskande utsträckning 

som klasspartier idag än vad de gjorde förr (Oskarson, 1994). På grund av detta ges politiska 

attityder och väljares åsikter i sakfrågor allt större utrymme. Partier som förr hade 

dominerande ställning i partisystemen är inte lika dominanta idag och variationerna från ett 

val till ett annat ökar, något som var mer stabilt för 40-50 år sedan (Oskarson, 1994). 

Rationella handlingar 

Rationell handlingsteori kan förklara varför vissa individer väljer att engagera sig i politik 

(Whiteley, 1995). Forskning om rationella handlingsmodeller angående deltagande betonar 

vikten av motiv då en individ väljer att delta eller inte delta. Däremot visar undersökningar att 

en rent rationell handlingsmodell ger en ofullständig förklaring till politiska handlingar. 

Viktiga motiv för att delta i politisk aktivitet kan vara både själviska och en känsla av 

kollektiv effektivitet, något som den rationella handlingsmodellen inte tar hänsyn till 
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(Whiteley, 1995). Palfrey och Rosenthal (1983) beskriver även hur individer kan välja att 

rösta på grund av rädslan att ångra sig. Om valet blir jämnt och visar att varje röst spelat roll 

kommer dessa individer ångra att de inte deltog då deras röst kunde blivit avgörande. 

Rationaliteten ligger då i att de vill slippa den oro som orsakas av att inte rösta, därmed blir 

vinsten för att gå och rösta högre än kostnaden (Palfrey & Rosenthal, 1983).  

Holmberg och Oskarsson (2004) menar att det, ur en rent rationell synvinkel, är fullständigt 

meningslöst att gå och rösta. Sannolikheten att just min röst ska bli utslagsgivande för 

majoritetsläget i ett riksdagsval är ohyggligt liten, de jämför det med att pricka sju rätt på lotto 

eller bli träffad av blixten som vardagliga händelser. Trots det slösar den rationella individen 

sin tid och energi på att gå och rösta (Kanazawa, 1998). En förklaring eller ”lösning” till 

denna handling förklaras utifrån den stokastiska
1
 modellen som menar att människor är 

tillbakablickande anhängare istället för framåtblickande maximerande individer. De använder 

föregående erfarenheter mellan sina beslut och kollektiva handlingsresultat som vägledning 

till att delta i valen eller inte (Kanazawa, 1998). 

Motivationsförklaringar 

Motivationen som ligger bakom individens handling att gå och rösta är influerad av många 

faktorer. Dels hur de olika partierna väljer att synas i omgivningen, vilka grupper individen 

vistas i, hur dennes sociala nätverk ser ut men även förtroenden som individen har till 

politiken (Norris, 2002). Motivationsförklaringar innebär, enligt Holmberg och Oskarsson 

(2004), att individer har viktiga drivkrafter till att delta i valen, t.ex. graden av politiskt 

intresse eller om de upplever att röstning i valen är en meningsfull påverkansform. Franklins 

(2004) studie har visat att individer hellre avstår från att rösta när de anser att deras val av 

parti ändå inte har en chans. Dock finns det personer som har ett så starkt förtroende för sitt 

parti att de röstar utan att fundera över det. Drivkraften ligger då i att de skapat samhörighet 

med ett parti, vilket leder till att röstningen blir en naturlig handling (Franklin, 2004). 

Sannolikheten att rösta är högre bland de personer som står långt till höger eller långt till 

vänster i politiken jämfört med de personer som har sina politiska åsikter i mitten på 

partiskalan (Holmberg & Oskarsson, 2004). Detta kan bero på att förändringarna i hur landet 

styrs är mer varierande ju längre ut på partiskalan individen befinner sig. Om ett högerparti 

                                                 

1 Term i sannolikhetsteorin som ungefär betyder slumpmässig. Ett fenomen kallas stokastiskt om det 

exakta förloppet inte kan förutsägas (Nationalencyklopedin, 2013). 
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vinner gör det stora förändringar för en vänsterideolog, vilket kan leda till högre motivation 

att gå och rösta, medan individer vars ideologier befinner sig i mitten på partiskalan inte 

påverkas lika mycket. Även personer som är politiskt engagerade tenderar, inte fullt så 

oväntat, att rösta i större utsträckning än personer som är ointresserade av politik (Holmberg 

& Oskarsson, 2004). Politiskt omotiverade individer förklaras med att individerna anser att 

det inte gör någon skillnad att vara aktiv. De har skapat ett oengagerat tillstånd till politiken, 

där utanförskap kan vara en bidragande orsak till att man väljer att avstå från politiskt 

deltagande (Brady m.fl. 1995). Enligt Holmberg och Oskarsson (2006) föreligger 

metodproblem vid studier av personer som väljer att inte gå och rösta då dessa personer också 

har en högre benägenhet att inte svara på enkäter eller intervjuer. I en valundersökning som 

utfördes i samband med Europaparlamentsvalet 2004 ställdes en öppen fråga angående egna 

förklaringar till att inte delta i valet, där blev okunskap den vanligaste förklaringen följt av 

ointresse och förhinder att gå och rösta (Holmberg & Oskarsson, 2006). 

Kollektiv påverkan 

Då människan är en socialt integrerande varelse innebär det att vi påverkas mer eller mindre 

av andra människor. Esaiasson och Westholm (2006:12) menar att politiska handlingsformer 

kan vara sociala beteenden som syftar till kollektivets bästa. Det är alltså offentliga handlingar 

som är till för att påverka. För att kunna påverka det kollektiva utfallet har individen flera 

alternativ, den kan exempelvis gå och rösta, vara medlem i ett politiskt parti, ha kontakt med 

politiker i kommunen, demonstrera och så vidare. I de länder där röstdeltagande ser stabilast 

ut förklaras valdeltagande som en inlärd process (Franklin, 2004). Socialiseringsprocessen är 

framförallt en viktig faktor då det gäller förstagångsväljare, då individer som röstat en gång 

troligen kommer att rösta nästa gång också. Däremot kommer de som väljer att inte rösta 

inom de tre första valomgångarna troligtvis inte att rösta i de andra heller (Franklin, 2004). 

Stoker och Jennings (1995) analyserar äktenskapets samband med politiskt deltagande. Syftet 

med deras undersökning riktas mot konsekvenserna som äktenskap har på politiskt 

deltagande. En av konsekvenserna handlar om att äktenskapspar anpassar sin livsstil för att bli 

mer lika varandra, vilket kan ge en effekt på det politiska deltagandet. Detta innebär att ju mer 

politiskt aktiv den ena partnern är desto mer politiskt aktiv blir den andra. En av 

förklaringarna kan vara att det verkligen finns en påverkan mellan partners angående politiskt 

deltagande. En alternativ förklaring skulle däremot kunna vara att vi väljer partner utifrån 

homogenitet med våra politiska preferenser. En annan konsekvens äktenskap har på politiskt 
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deltagande är att all sorts förändring som har att göra med äktenskap, framförallt giftermål 

bland unga personer, har en tendens att minska det politiska deltagandet. Exempel på 

förändring angående äktenskap kan vara att personen gifter sig, skiljer sig eller blir änkling. 

Dessa förändringar beror bland annat på att individerna har nya prioriteringar, t.ex. 

tillökningen av barn. En förklaring till högre valdeltagande bland gifta par kan, enligt Stoker 

och Jennings (1995) vara att par som varit gifta en längre tid skapat en stabilitet inom 

förhållandet, vilken får dem att känna sig trygga till att motivera varandra att gå och rösta. 

Slutligen nämner forskarna att beroende på om en person är gift eller ogift inte behöver vara 

en uteslutande faktor för politiskt deltagande, de socioekonomiska aspekterna som influerar 

individers livsforms bör också uppmärksammas. 

Kontextuella förklaringar 

Holmberg och Oskarsson (2004) lyfter fram betydelsen av hur olika förhållanden i väljarnas 

närmiljö påverkar valdeltagandet oavsett deras individegenskaper. De delar in förklaringarna i 

sociala och politiska kontexter. Sociala kontexter avser bestående sociala sammanhang medan 

politiska kontexter syftar till mer flyktiga och kortsiktiga förändringar (Holmberg & 

Oskarsson, 2004). 

Social kontext 

Strömblad (2003) menar att eftersom individer inte lever i ett vakuum påverkas vårt politiska 

engagemang av den sociala miljön vi lever i, t.ex. där vi bor, studerar eller arbetar. 

Kontextuella influenser handlar om informationsflöde, där den information som når en individ 

kommer att avgöras beroende på vilken kontext som denne befinner sig i. Genom att vistas i 

en särskild kontext kommer individen att fångas av vissa budskap oftare än andra. 

Informationsflödet kan alltså bero på t.ex. bostadsområde eller om individen har ett arbete. 

Den information som individen möter kommer att vara ”vinklad” i kontexten och de 

institutionella egenskaper som den befinner sig i. De institutionella faktorerna kan påverka det 

kontextuella informationsflödet genom att ha politiska representanter verksamma i ens nära 

omgivning, som kan sprida upplysningar om arbetsmarknadens möjligheter, betydelsen av 

vidareutbildning eller om vikten av att rösta i allmänna val (Strömblad, 2003). I ett 

bostadsområde bildas en social miljö vars karaktär bestäms av de människor som bor i 

området. Befolkningskategorin som representerar bostadsområdet ger kvalitetsmässiga 

skillnader, som t.ex. resurser och information, vilka har en ömsesidig påverkan på invånarna. 
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Dessa skillnader påverkar individers förutsättningar att engagera sig i samhället och därmed 

deras inställning till politiken (Strömblad, 2003). Exempel på faktorer som skulle kunna 

påverka valdeltagandet kan vara hur stor grad av arbetslöshet som finns. Ju högre arbetslöshet 

i området desto mindre personer går och röstar (Holmberg & Oskarsson, 2004). I Strömblads 

(2003) undersökning visar det sig att i områden med hög andel arbetslösa är många människor 

utestängda från den samhällsgemenskap som arbetslivet medför, vilket minskar deras 

möjligheter till att påverka sina livsvillkor (Strömblad, 2003). På senare år har publikationer 

från det statliga utredningsväsendet visat grundade misstankar om att segregation leder till 

politiskt utanförskap (Storstadsutredningens slutbetänkande SOU 1990:36 respektive 

Storstadskommitténs slutbetänkande SOU 1998:25 i Strömblad 2003, s. 41). En jämnare 

spridning av befolkningen, alltså mindre segregation, skulle minska den politiska 

ojämlikheten i samhället (Strömblad, 2003).  

Franklin (2004) påpekar att de sociala kontexter man vistas i även gör att ens 

gruppmedvetenhet påverkar varandra, då man har gemensamma mål eller intressen som i sin 

tur kan påverka valet. I miljöer där många individer röstar reproduceras och upprätthålls nivån 

på valdeltagande genom röstpliktsnormer. Befinner sig personen i en social kontext med högt 

valdeltagande ökar sannolikheten för att denne går och röstar, då individer är vana att ta an det 

politiska engagemanget de lärt sig från personer runtomkring dem (Franklin, 2004). Här ser vi 

återigen betydelsen av socialiseringsprocessen. 

Politisk kontext 

Den politiska kontexten innebär bland annat vilka politiska faktorer som finns runtom 

individerna. Enligt tidigare studier kan klassuppdelningar formas av politiska institutioner, 

som t.ex. valordningar, familjelagstiftning och socialförsäkringssystem (Svallfors, 2004). 

Detta görs genom att dessa institutioner till en viss grad konstruerar aktörernas sociala 

identiteter, tillhörigheter och gemensamma meningar. Institutionerna skapar strukturer mellan 

individ och politik tillsammans med politisk artikulering som bedrivs av politiska partier. 

Politisk artikulering definieras som ett sätt att förbinda klass med politik, genom att försöka 

förändra individers attityder och preferenser. Då partier utmålar sig som t.ex. ”arbetarparti” 

gynnas klassuppdelningarna. Genom detta sätt kan institutioner och politiska artikuleringar 

påverka socialt handlande. En av de enklaste men mest spridda formerna av social handling, 

menar Svallfors (2004), är att rösta i allmänna val. Röstandet bestäms dock inte enbart av 

attityder, värderingar och preferenser utan även av de alternativen som erbjuds väljaren. Om 



 

 13 

partierna inte presenterar sig utifrån klassbaserade faktorer, så bör det inte finnas ett samband 

mellan klass och valdeltagande, däremot kan klass fortfarande påverka individers attityder 

(Svallfors, 2004).  

Den politiska kontexten innebär även att det finns tydliga skillnader mellan partierna samt vad 

som står på spel i valen. Om valet inte är spännande eller om det inte finns några tydliga 

ideologiska skillnader mellan partierna krävs det lite extra för att väljarna ska gå och rösta 

(Holmberg & Oskarsson, 2004). Franklin (2004) menar att de kontextuella förklaringarna 

även omfattar när partierna och kandidaterna uppmärksammar fördelarna med sina politiska 

positioner, det vill säga hur bra och synliga deras valkampanjer är. Variationer i valomgångar 

beror på valkampanjens karaktärsdrag sammanvävd med individers relation till röstning. 

Främst av allt ligger ansvaret i valgångens framställning, dessa kampanjer skall kunna 

motivera de som har benägenhet att inte rösta till att gå och rösta (Franklin, 2004). Det har 

visat sig att när konkurrensen är intensiv mellan t.ex. två partier vars valseger kommer att 

resultera i stora förändringar, tenderar det att motivera mer väljare. Ett jämnare val innebär 

ofta att partierna anstränger sig mer för att fånga väljare, även medieuppmärksamheten 

tenderar att öka ju mer spännande en valutgång är vilket kan medföra att folk blir mer 

medvetna om valet (Holmberg & Oskarsson, 2004). Det tyder på att den politiska kontexten 

har mer dramatiska konsekvenser för individers röstningsbeteende än den sociala kontexten. 

Blir det kamp om regeringsmakten eller om valutgången är oviss är omständigheterna bättre 

för att få de mest svårflörtade medborgarna att gå och rösta. Sverige är ett av de länder där 

denna jämnt-lopp hypotes, vid upprepade tillfällen, fått empiriskt stöd (Holmberg & 

Oskarsson, 2004).  

Fisher (2012) undersökte valomgången i USA 2008 där kampen mellan Obama och McCain 

var väldigt jämn. Valdeltagandet slog ett nytt rekord då det bland annat blev en markant 

ökning av ungdomar under 29 år som röstade. Båda partierna var starkt engagerade med 

valkampanjen och såg till att synas väl i media (Fisher, 2012). Undersökningen visade även 

hur den politiska och sociala kontexten kan kopplas samman då ungdomar tog valkampanjen i 

egna händer genom att gå runt och knacka dörr i grannskapet för att berätta vem som var den 

lämpligaste kandidaten att vinna valet. 2008 blev valomgången i USA en historisk händelse 

bland annat på grund av rekordet i valdeltagande bland personer under 29 år. Den politiska 

kontexten visade starka ideologiska skillnader mellan kandidaterna vars valkampanjer var 

väldigt uppmärksammade i sociala medier, vilket kan vara en av orsakerna till att grupper som 

tidigare avstått från att rösta valde att engagera sig (Fisher, 2012). 
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Holmberg och Oskarsson (2004) ger ett exempel på hur den politiska kontexten kan förklara 

väldigt plötsliga framgångar under valrörelser. Enligt en Gallupundersökning inför 2002 års 

val erhöll Folkpartiet så sent som den 9 augusti 2002, alltså ungefär fem veckor innan valet, 

enbart 4 procent av rösterna. Trots det lyckades de få 13,3 procent av rösterna i valet. Partiet 

tredubblade sitt väljarstöd genom vinster från bland annat gruppen som vanligtvis tenderar att 

inte rösta. En av anledningarna kan vara att partiledaren Lars Leijonborg den 3 augusti 2002 

presenterade partiets nya program för integrationspolitik. Det förslag som kom att väcka störst 

uppmärksamhet var det om språktest för medborgarskap, vilket fick väldigt stort utrymme i 

medierna (Holmberg & Oskarsson, 2004). En annan anledning kan vara att partiet riskerade 

att åka ur riksdagen vilket kan motiverat väljare till att rösta. Angående valet i allmänhet var 

det aldrig spännande i regeringsfrågan då opinionsmätningarna tydligt visade att 

Socialdemokraterna skulle fortsätta regera i minoritetsregering (Holmberg & Oskarsson, 

2004). 

Institutionella, individuella och kontextuella förklaringar ger alltså olika perspektiv på orsaker 

som kan påverka en persons valdeltagande. Vi kommer i vår undersökning att fokusera på 

individuella faktorer. 

Metod 

Vi har använt oss av en kvantitativ metod med deduktiv ansats när vi genomfört vår studie. I 

undersökningen används datamaterial som samlats in i samband med 2000 års 

levnadsnivåundersökning. Vi har följt HSFR:s
2
 forskningsetiska principer, vilka bland annat 

involverar hantering av data (Vetenskapsrådet, 2013). Analysen genomfördes med hjälp av 

logistisk regressionsanalys i dataprogrammet SPSS. Mer ingående information kring 

datamaterialet ges nedan. Anledningen till att vi valt att utföra vår studie med kvantitativ 

metod är för att det var den metod som passade våra frågeställningar bäst. Vi vill utifrån vårt 

urval kunna generalisera våra resultat för att få en övergripande information kring 

valdeltagande. Hade vi istället valt att genomföra en undersökning med syfte att förstå varför 

                                                 

2 Humanistisk-samhällsvetenskaplig forskningsetiska råd 
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en enskild person går och röstar vore kvalitativ metod ett mer lämpat tillvägagångssätt då vi 

fått mer djupgående information kring individers valdeltagande.  

Data 

I riksdagsval har svenska medborgare som bor, eller någon gång bott, i Sverige och som fyller 

18 år senast på valdagen rösträtt (Valmyndigheten, 2013). Svenska medborgare som bor 

utomlands kan rösta i 10 år efter utflyttandet, vill de rösta därefter måste de vart tionde år 

skriftligen anmäla sig till skatteverket. Med anledning till detta ansåg vi att datamaterial från 

levnadsnivåundersökningen 2000 (LNU2000) passade vår frågeställning bra då de samlat in 

data från personer i svenska hushåll mellan 18-75 år. 

Levnadsnivåundersökningen 2000 

År 2000 genomfördes den femte i raden av levnadsnivåundersökningar (Institutet för social 

forskning, 2013). Dessa undersökningar har pågått sedan 1968 och syftet är att studera hur 

människors levnadsvillkor ser ut idag och vilka förändringar som skett under senare år. För 

varje undersökningstillfälle har mellan 6500-7300 personer funnits med i urvalsramen, år 

2000 var det drygt 5000 svenska personer som intervjuades angående sina levnadsvillkor. 

Urvalet var slumpmässigt och nationellt representativt där svenskar mellan 18-75 valts ut till 

intervju. Svarsfrekvensen på levnadsnivåundersökningarna har under åren som gått varit 

mellan ungefär 72–91 procent. Intervjuerna skedde till stor del via hembesök av intervjuare 

från Statistiska Centralbyrån (SCB). Datainsamlingen pågick från mars 2000 fram till februari 

2001, då några intervjuer blev senarelagda. Rådatamaterialet granskades sedan av SCB, där 

eventuell rättning genomfördes, innan det kodades (Institutet för social forskning, 2013).  

Validitet och reliabilitet 

Angående bortfall kan det vara så att personer som inte röstar är underrepresenterade i vårt 

empiriska material då de, enligt Holmberg och Oskarsson (2006), har en tendens att inte delta 

i undersökningar i större utsträckning än personer som går och röstar. Detta är något som kan 

begränsa validiteten i vår undersökning. Validitet handlar om hur väl de frågor som ställts till 

respondenterna ger svar på studien. För att säkerställa validiteten i undersökningen 

genomförde LNU2000 pilottest av frågeformuläret vilket testades och finslipades med hjälp 

av ett femtiotal provintervjuer fram till den slutliga versionen (Institutet för social forskning, 



 

 16 

2013). Då vår studie handlar om valdeltagande hade vi, om vi utformat ett eget enkätformulär, 

ställt fler frågor angående attityder mot politik och framförallt attityder mot att delta i val. Ett 

problem vid användning av redan existerande data är att det kan saknas variabler som är 

viktiga för analysen (Bryman, 2011:305). Fördelen att arbeta med ett redan insamlat material 

är däremot framförallt besparing av tid och pengar. 

Vad beträffar reliabilitet innebär det hur frågan mäts och huruvida studien är replikerbar eller 

inte. Då vi har tillgång till LNU:s frågeformulär, där det utförligt står hur frågorna ställts och 

vilka svarsalternativ som finns, samt kodboken där det står hur de olika frågorna och 

variablerna kodats har vi information om hur materialet behandlats vilket ger vår studie hög 

reliabilitet. Då materialet noga granskats av SCB angående validitet och reliabilitet förlitar vi 

oss på att det uppfyller kriterierna. 

Operationalisering av variabler 

Vår population består av personer som deltagit i LNU2000 och svarat att de antingen deltagit 

eller inte i riksdagsvalet 1998. Det totala antalet respondenter i LNU2000 var 5142 personer. 

Då vi avgränsat oss till att enbart studera yrkesverksamma och anställda med giltig 

information om lön blir vår population 3337 personer. Bortfall består bland annat av 

observationer där respondenten inte svarat på minst 1 fråga. Eventuella bortfall för enstaka 

variabler redovisas nedan med tillhörande förklaring. Sammantaget visar det att bruttourvalet 

som vi undersöker har gått från 3337 personer till ett nettourval på 2211 personer.  

Den beroende variabeln (Y) i undersökningen är en dikotom variabel som går mellan 0 och 1 

där 0 innebär att personen inte röstat och 1 betyder att den röstat. Variabeln utgår från 

respondenterna i LNU2000 angående valdeltagandet i riksdagsvalet 1998. Vi kodade om 

variabeln till en dummyvariabel där 1 innebär att personen röstade och 0 innebär att personen 

inte röstade. I variabeln har vi ett bortfall på 108 (3337-3229) personer, vilket bland annat kan 

bestå av personer som inte var röstberättigade vid intervjun. 

I undersökningen används ett antal oberoende variabler (X) för att undersöka eventuella 

samband med den beroende variabeln (Y). Valet av variabler hänvisar vi framförallt till 

tidigare forskning inom politiskt deltagande och valdeltagande. Socioekonomisk position 

definieras ofta utifrån individens inkomst, utbildning och sociala klass. Enligt Svallfors 

(2004) och Oskarson (1994) kan klasser ses som grundade av anställningsrelationer vilka 
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karakteriserar olika positioner i arbetsdelningen. I första ledet delas anställda och företagare 

upp i olika grupper. Den viktigaste skiljelinjen mellan anställda är den mellan 

tjänstemannayrken och arbetaryrken. Tjänstemannayrken innebär långsiktiga kontrakt med 

möjlighet till befordring medan arbetaryrken betyder kortvarigare anställning med begränsade 

befordringsmöjligheter. En annan skillnad är att tjänstemannayrken ofta kräver en mer 

specialiserad utbildning, något som inte krävs i lika stor grad för arbetaryrken (Svallfors, 

2004). Gällande företagare delar man upp de som är verksamma inom jordbruket i en grupp 

och de som är verksamma inom andra områden i en annan grupp (Oskarson, 1994). Även 

sektorstillhörighet och facktillhörighet är faktorer som påverkar vilken klass en person tillhör 

(Holmberg & Oskarsson, 2004). På grund av detta har vi valt att ha med de oberoende 

variabler som visas i tabell 1, där även deskriptiv statistik beskrivs. 

- Inkomst har vi valt att studera utifrån lön, då lön återspeglar hierarkin på arbetsmarknaden. 

Enligt tidigare forskning tyder det på att personer med högre inkomst deltar i större 

utsträckning i politik än personer med lägre inkomst (Brady m.fl. 1995; Hammar, 1977; 

Strömblad, 2003; Statistiska Centralbyrån, 2012). Lön studeras utifrån variabeln timlön innan 

skatt. Vi logaritmerade variabeln då den kan vara snedfördelad. Bortfallet i variabeln blev 468 

personer och kan bestå av individer som inte svarat på frågan. 

- Franklins (2004) undersökningar har visat att utbildning är en av de viktigaste faktorerna 

som är länkade till sannolikheten att en person går och röstar. Därmed valde vi att studera 

variabeln antal utbildningsår för att kunna förklara hur utbildning påverkar sannolikheten för 

att gå och rösta. Variabelns bortfall blev 2 personer och kan bestå av individer som har 0 år i 

utbildning. Då vi fann ett kurvlinjärt samband inkluderade vi även variabeln utbildningsår², 

för att få en bättre specificerad modell. 

- Social klass har vi valt att studera utifrån variabeln socioekonomisk grupp för nuvarande 

arbete. Den socioekonomiska indelningen baseras i huvudsak på uppgifter om individers 

yrken/jobb (Statistiska centralbyrån, 1982). De huvudsakliga klasserna består av arbetare, 

tjänstemän och företagare. Då vår avgränsning gäller anställda koncentrerar vi oss på arbetare 

och tjänstemän, vilket innebär att företagare inte studeras. Enligt Holmberg och Oskarsson 

(2004) röstar tjänstemän i högre utsträckning än arbetare, vi ville undersöka om detta även 

gällde vårt material. Vi valde att dela upp variabeln i fem olika kategorier, tagna från 

Statistiska centralbyråns (1982) socioekonomiska indelning, och koda fyra olika 

dummyvariabler. Kategorierna är: ej facklärda arbetare (referenskategori), facklärda arbetare, 
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lägre tjänstemän, tjänstemän på mellannivå och högre tjänstemän. Variabeln hade inget 

bortfall. 

- Vi kontrollerade även för inom vilken sektor man arbetade, privat eller offentlig, för att se 

om det hade en effekt på sannolikheten för att delta i val. Variabeln kodade vi om till den 

dummyvariabel där privat sektor blev referenskategori. Enligt tidigare undersökningar, av 

Holmberg och Oskarsson (2004), har arbetssektor haft kausalitet med vilket parti en person 

röstar på. Vi ville undersöka om det även har en påverkan på sannolikheten att en person går 

och röstar överhuvudtaget. Variabelns bortfall blev 30 personer och kan bestå av individer 

som svarat att de varken arbetar inom offentlig eller privat sektor.  

- Vi använde oss av variablerna samhörighet med arbetarklass/lägre medelklass/övre 

medelklass för att undersöka samband med sannolikheten att delta i val. Svarsalternativen vid 

intervjun var en skala från 1-4 angående hur mycket samhörighet intervjupersonen kände med 

en viss klass samt alternativ där respondenten kunde svara vet ej eller att den inte upplever att 

det finns några samhällsklasser. Enligt Franklin (2004) kan det finnas en drivkraft att rösta 

som beror på känslan av samhörighet med ett visst parti. Därför ville vi undersöka om det 

även fanns något samband mellan valdeltagande och att känna samhörighet med en viss klass. 

Bortfallet på variablerna blev: 539 personer (arbetarklass), 575 personer (medelklass) och 627 

personer (övre medelklass). Bortfallet kan bestå av individer som i intervjun svarat att det inte 

finns några samhällsklasser. Variablerna är ordinala där värdet 1 innebär att personen inte 

känner någon samhörighet alls med respektive klass och värdet 4 att personen känner mycket 

stor samhörighet. 

- Vi valde även att studera variabeln civilstånd enligt intervjupersonen. Variabeln kodades om 

till en dummyvariabel där personer som varken var gifta eller sambos blev referenskategori. 

Tidigare studier har visat att effekten av att flytta ihop eller gifta sig ökar sannolikheten för att 

delta i val (Holmberg & Oskarsson, 2004). Stoker och Jennings (1995) forskning har dock 

visat att äktenskap både kan ha en positiv och en negativ inverkan på politiskt deltagande 

samt sannolikheten för att delta i val. På grundval av detta ville vi undersöka hur det 

eventuella sambandet såg ut i vårt material. Variabeln hade inget bortfall. 

- Slutligen valde vi att ta med variabeln födelseår, omkodad till ålder, som kontrollvariabel i 

vår regression. Enligt Hammars (1977) och Statistiska Centralbyråns (2012) undersökningar 
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tyder det på att de äldre och yngre medborgarna har minskad sannolikhet att gå och rösta 

jämfört med medelålders. Inte heller denna variabel hade något bortfall. 

Tabell 1: Deskriptiv statistik 

Variabel Min Max Medelvärde Standardavvikelse 

Val 

Ln Timlön 

0 

3,55 

1 

7,46 

0,9055 

4,7229 

0,29263 

0,30739 

Utbildning: 

   Utbildningsår 

   Utbildningsår² 

 

5 

25 

 

28 

784 

 

12,7273 

171,8679 

 

3,14467 

86,20182 

Klass: 

   Ej facklärda arbetare 

   Facklärda arbetare 

   Lägre tjänstemän 

   Tjänstemän på mellannivå 

   Högre tjänstemän 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

0,2071 

0,1927 

0,1651 

0,2374 

0,1976 

 

0,40535 

0,39449 

0,37134 

0,42562 

0,39832 

Offentlig sektor 

Privat sektor 

Samhörighet: 

   Övre medelklass 

   Medelklass 

   Arbetarklass 

0 

0 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

4 

4 

4 

0,4089 

0,5911 

 

1,8186 

2,8512 

2,8616 

0,49174 

0,49174 

 

0,86988 

0,75927 

0,87542 

Gift/Sambo 

Ålder 

0 

20 

1 

69 

0,7264 

41,8426 

0,44592 

11,67972 

N = 2211 

Urvalet innehåller 40 procent arbetare, varav de flesta arbetar inom privat sektor. 73 procent 

av urvalet är gifta eller sambos och 90 procent deltog i riksdagsvalet 1998. Detta kan jämföras 
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med det officiella valdeltagandet i riksdagsvalet 1998 som var 81,4 procent (Valmyndigheten, 

2014). 

Logistisk regressionsanalys 

Eftersom vi vill undersöka sannolikheten (p) för att en individ deltar i val utifrån ett visst antal 

oberoende variabler lämpar det sig att analysera vårt material med hjälp av logistisk 

regressionsanalys
3
. Då vi har en beroende variabel som enbart kan anta värden mellan 0 och 

1, lämpar sig den logistiska regressionsanalysen bäst enligt Edling och Hedström (2003:202). 

En anledning till att linjär regressionsanalys är olämplig för denna studie är för att den linjära 

regressionsanalysen predicerar värden större än 1 mindre än 0 (Pampel, 2000). Värden mindre 

än 0 eller större än 1 är svåra att tolka då det gäller sannolikhet eftersom den enbart kan anta 

värden mellan 0 och 1, antingen inträffar en händelse (1) eller gör den det inte (0). En annan 

skillnad från en linjär regressionsanalys är att de linjära och additiva antagandena angående 

koefficienten i en logistisk regressionsanalys är svårtolkade eftersom koefficienterna anger 

det logaritmerade oddset för att en händelse inträffar (Edling& Hedström, 2003:180). Effekten 

för att sannolikheten är Y=1 i en logistisk regressionsanalys beror på vilka värden de 

oberoende variablerna har, en enhets skillnad i de oberoende variablerna ger alltså olika stor 

effekt på den beroende variabeln. För att undvika sannolikheter (p) mindre än 0 eller högre än 

1 utformar den logistiska regressionsanalysenen S-formad kurva mellan p(Y=1) och X som 

bättre beskriver vårt samband (Pampel, 2000). En S-formad kurva innebär att förändringar i 

det predicerade värdet vid en enhets förändring i de oberoende variablerna är mindre effektiva 

vid taket (Y=1) och golvet (Y=0) än vad de är i mitten av kurvan. Lutningen på kurvan är 

alltså mindre när den närmar sig taket eller golvet än vad den är mittemellan. Pampel (2000) 

menar att samma ändring i en oberoende variabel (X) har mindre effekt på sannolikheten då 

den beroende variabeln (Y) befinner sig nära Y=1 eller Y=0. Som exempel beskriver han 

sannolikheten att äga ett hus utifrån inkomst. En skillnad på 10 000 kronor i inkomst skulle ge 

en större marginaleffekt på sannolikheten att äga ett hus om inkomsten går från 40 000 till 

50 000 än om inkomsten skulle gå från 200 000 till 210 000. Höginkomsttagare har en högre 

sannolikhet att äga ett hus redan från början och 10 000 kronors skillnad skulle därmed inte 

påverka sannolikheten att bli mycket högre (Pampel, 2000). Vid logistisk regressionsanalys 

                                                 

3 Ekvationen för logistisk regressionsanalys är:   (
 (   )

   (   )
)   a+b1x1+… +bkxk 
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använder forskaren sig av maximum likelihood
4
 för att hitta de koefficienter som har störst 

sannolikhet att producera den observerade datan. 

Förklaring av odds 

Koefficienten i den logistiska regressionsanalysen visar enbart förändringen i det predicerade 

oddset
5
 då de oberoende variablerna förändras en enhet (Pampel, 2000). Oddset talar om hur 

mycket mer sannolikt det är att Y=1 än att Y=0. Ju närmare sannolikheten närmar sig 1 desto 

större kommer oddsets täljare bli jämfört med nämnaren vilket i sin tur kommer att ge ett 

större odds (Pampel, 2000). Odds som är större än 1 innebär att det är mer sannolikt att en 

händelse inträffar än att den inte inträffar. Odds som är mindre än 1 innebär det att det är 

mindre sannolikt att en händelse inträffar än att den inte inträffar. Ett odds som är lika med 1 

innebär att sannolikheten är lika stor att en händelse inträffar som att den inte inträffar.  

Det är ofta användbart att jämföra två olika odds med varandra och på så vis få fram deras 

oddskvot (Pampel, 2000). Oddskvoten, multiplicerat med 100, anger den procentuella 

skillnaden i oddset som uppstår när den oberoende variabeln skiljer sig en enhet och övriga 

variabler hålls konstanta (Edling & Hedström, 2003:184). Oddskvoten kan räknas ut genom 

att exponentiera den logistiska regressionskoefficienten
6
. Detta innebär i sin tur att vi kan 

räkna ut hur mycket större sannolikheten blir när vi jämför de olika oddsen. Får vi en 

oddskvot som är 2 innebär det att oddsen för att en händelse inträffar är 2 gånger större 

jämfört med att den inte inträffar om de oberoende variablerna förändras en enhet (Pampel, 

2000).       

Resultat och analys 

Vi har kontrollerat för specifikationsfel i våra modeller, där vi undersökt för 

multikollinearitet, interaktion, icke-linjära samband och outliers. I lönevariabeln upptäckte vi 

                                                 

4Vill man läsa mer om maximum likelihood står det bra beskrivet i Pampel (2000). 

5 Ekvationen för odds är 
 

   
 där p står för sannolikheten att en händelse inträffar (Y=1). 

6 Ta e upphöjt till den logistiska regressionskoefficienten. Om vi exponentierar en logistisk 

regressionskoefficient på 0,8 blir det alltså e^0,8 vilket resulterar i oddskvoten 2,23.  
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två outliers, men då inte dessa märkbart påverkade våra resultat valde vi att ha kvar dem. Vi 

fann även att det fanns viss multikollinearitet mellan våra variabler, vilket kan tyda på att det 

förekommer icke-linjära samband i modellen. Vi undersökte för detta och fann att variabeln 

antal utbildningsår ger ett kurvlinjärt samband till oddset att delta i val. Detta betyder att 

sambandet är positivt upp till ett visst antal utbildningsår för att sedan vända och bli negativt.  

Bivariata modeller 

Vi började med att utföra bivariata logistiska regressioner med den beroende variabeln 

valdeltagande och våra oberoende variabler. Värdena på konstanten, koefficienterna, 

signifikansnivån, oddskvoten och pseudodeterminationskoefficienten (Pseudo-R²) kan ni se i 

tabell 2. Konstanten visar det värde som den beroende variabeln (Y) antar då den/de 

oberoende variablerna (X) har värdet 0 (Djurfeldt, 2009:66). Värdena för lön, lägre 

tjänstemän, tjänstemän på mellannivå, högre tjänstemän, offentlig sektor, samhörighet med 

övre medelklass, gift/sambo och ålder har positiva koefficienter som är signifikanta
7
. Detta 

innebär att oddset för att en person går och röstar ökar vid en enhets förändring i variablerna. 

En enhet kan vara olika stor i olika variabler. Som exempel är en enhet inom åldersvariabeln 

samma sak som ett år, men angående samhörighetsvariablerna innebär en enhet istället att 

personen känner ett steg (1-4) ökad alternativt minskad samhörighet med respektive klass. Då 

vi har en logaritmerad lönevariabel blir en enhet samma sak som ett stegs förändring i 

logaritmen, t.ex. att det logaritmerade värdet går från 5 till 6. Värdet 5 ger en timlön på 148 

kronor (e^5) medan värdet 6 ger en timlön på 403 kronor (e^6). 

Oddskvoten för variabeln lön är 4,297 vilket innebär att oddset för att en person ska gå och 

rösta är 4,297 gånger större vid en enhets skillnad i logaritmerad lön. Enligt Hammar (1977) 

tyder det på att personer med högre inkomst röstar i större utsträckning än personer med lägre 

inkomst. Detta samband finner även vi i vår bivariata regression mellan variablerna 

valdeltagande och lön.  

Variabeln högre tjänstemän har en oddskvot som är 3,101 vilket innebär att oddset för att en 

person som tillhör gruppen högre tjänstemän går och röstar är 3,101 gånger större jämfört 

                                                 

7Signifikansvärdet i en logistisk regressionsanalys ska vara mindre än 0,05 för att vi med 95 procents 

säkerhet ska kunna förkasta vår nollhypotes. Det finns alltid en risk att vi förkastar en sann nollhypotes, 

även om den är väldigt liten, därför kan vi aldrig helt avfärda nollhypotesen (Eliasson, 2006). 
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med referenskategorin ej facklärda arbetare. Detta kan kopplas till Norris (2002) som menar 

att högre status i yrkespositionen medför att individer är mer aktiva inom politik. Även 

Holmberg och Oskarsson (2004) påpekar att tjänstemän röstar i större utsträckning än 

arbetare.  

Angående sektorstillhörighet ger den bivariata logistiska regressionen ett positivt samband 

mellan variabeln offentlig sektor och sannolikheten att delta i val. Tidigare forskning visar på 

att arbetssektor haft kausalitet med vilket parti en person röstar på (Holmberg & Oskarsson, 

2004). Våra resultat visar att även sektor även har ett samband med om en person väljer att 

rösta överhuvudtaget. Oddskvoten för offentlig sektor är 1,418 vilket betyder att oddset för att 

en person ska gå och rösta är 41,8 procent större om personen tillhör offentlig sektor jämfört 

med privat sektor. 

Variabeln samhörighet med arbetarklassen har negativ signifikant koefficient. Detta innebär 

att oddset för att en person går och röstar minskar vid en enhets skillnad i variabeln, vilket 

betyder att oddset minskar om personen känner ett steg mer samhörighet med arbetarklassen. 

Tidigare forskning påpekar att det kan finnas en drivkraft bakom valdeltagande som beror på 

känslan av samhörighet med ett visst parti (Franklin, 2004). Vår undersökning visar även att 

det finns ett samband mellan att känna samhörighet med en viss klass och att delta i val. 

Oddskvoten för samhörighet med arbetarklassen är 0,783 vilket innebär att oddset minskar 

med 21,7 procent för varje steg mer samhörighet med arbetarklassen personen känner. 

Facklärda arbetare, samhörighet med medelklassen, utbildningsår och utbildningsår² är 

variabler som visar icke signifikanta koefficienter, vilket innebär att det finns en risk som är 

högre än 5 procent att sambandet uppkommit av slumpen. Här kan vara värt att notera att den 

bivariata regressionen inte ger något signifikant kurvlinjärt samband mellan antalet 

utbildningsår och sannolikheten att delta i val, något som kommer att ändras i de multivariata 

regressionerna. Pseudo-R² anger andelen förklarad variation i den beroende variabeln som kan 

förklaras ur den oberoende (Djurfeldt, 2009:137). Det finns många olika metoder att skatta 

determinationskoefficienten (R²) i icke-linjära modeller som logistisk regression. SPSS har 

valt att använda sig av en, men andra mått på pseudo-R² kan ge lite andra resultat. Pseudo-R² 

för ålder är 0,054 vilket betyder att 5,4 procent av variationen i valdeltagande kan förklaras 

utifrån variabeln ålder.  
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Tabell 2: Bivariata regressionsmodeller 

Variabel Konstant Koefficient 

(b) 

Sign.värde Oddskvot

=exp(b) 

Pseudo-R² 

Ln Lön 

Utbildning: 

   Utbildningsår 

   Utbildningsår²    

Klass: 

   Ej facklärda arbetare 

   Facklärda arbetare 

   Lägre tjänstemän 

   Tjänstemän på mellannivå 

   Högre tjänstemän 

Offentlig sektor 

Samhörighet: 

   Övre medelklass 

   Medelklass 

   Arbetarklass 

Gift/Sambo 

Ålder 

 -4,557 

2,195 

 

 

1,854 

 

 

 

 

 

2,129 

 

1,770 

1,787 

2,978 

1,693 

0,357 

1,458 

 

-0,069 

0,006 

 

(ref.) 

-0,065 

0,559 

0,785 

1,132 

0,349 

 

0,282 

0,168 

-0,245 

0,869 

0,049 

0,000 

 

0,667 

0,366 

 

(ref.) 

0,737 

0,017 

0,000 

0,000 

0,023 

 

0,002 

0,071 

0,005 

0,000 

0,000 

4,297 

 

0,934 

1,006 

 

(ref.) 

0,937 

1,748 

2,192 

3,101 

1,418 

 

1,326 

1,183 

0,783 

2,385 

1,050 

0,027 

0,010 

 

 

0,036 

 

 

 

 

 

0,005 

 

0,010 

0,003 

0,008 

0,032 

0,054 

N = 2211       

Multivariata modeller 

Efter de bivariata logistiska regressionerna gjorde vi en multivariat logistisk regression med 

följande oberoende variabler: logaritmerad lön, utbildningsår, utbildningsår², facklärda 

arbetare, lägre tjänstemän, tjänstemän på mellannivå, högre tjänstemän, offentlig sektor, 

civilstånd och ålder. Värdena på koefficienterna, signifikansnivån, oddskvoten, konstanten 
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och pseudo R² kan ni se i tabell 3. Variablerna utbildningsår, gift/sambo och ålder har positiva 

signifikanta koefficienter, som betyder att oddset för att en person går och röstar ökar vid en 

enhets skillnad konstanthållet för övriga oberoende variabler. Här kan vi även se att variabeln 

utbildning² har signifikant koefficient vilket påvisar ett kurvlinjärt samband mellan 

utbildningsår och sannolikheten att delta i val.  

Koefficienterna för variablerna lön, lägre tjänstemän, tjänstemän på mellannivå, högre 

tjänstemän och offentlig är även de positiva men inte längre signifikanta. Detta kan tyda på att 

samband i de bivariata regressionerna uppstod på grund av bakomliggande variabler. Exempel 

på bakomliggande variabel angående lön skulle kunna vara ålder eller utbildningsår då de 

båda faktorerna tenderar att höja en persons lön. Variabeln facklärda arbetare har negativ 

koefficient men inte heller den var signifikant. 

En förklaring till att vi får annorlunda resultat än tidigare forskning, som visat på att 

höginkomsttagare röstar i större utsträckning än låginkomsttagare, kan vara att vi har olika 

urval samt olika variabler. Vi undersöker enbart anställda och yrkesverksamma medan 

Statistiska centralbyrån (2012) m.fl. inte har någon sådan avgränsning. Deras undersökning 

inkluderar även grupper som tenderar att ha lägre inkomst, t.ex. arbetslösa och pensionärer. 

Angående själva variabeln kan SCB inkludera fler faktorer av inkomst än enbart lön, något 

som vi avgränsat oss till. 

Enligt Holmberg och Oskarsson (2004) utgör utbildning en del av den sociala statusen, vilken 

har en effekt på individers inställning till att rösta. Tidigare undersökningar har visat att 

sannolikheten att gå och rösta var 16 procent högre för individer med högskoleutbildning 

jämfört med personer utan (Franklin, 2004). Vår undersökning styrker att antalet utbildningsår 

har samband med sannolikheten att gå och rösta, dock är det kurvlinjärt vilket innebär att 

sambandet mellan utbildningsår och sannolikheten för att en person går och röstar är positivt 

fram till ett visst antal utbildningsår då kurvan vänder och istället ger ett negativt samband 

mellan variablerna. För att undersöka hur sambandet såg ut plottade vi ekvationen för en 

individ där vi stoppade in medelvärdet på variablerna ln lön, utbildningsår, utbildningsår² och 

ålder tillsammans med referenskategorierna för dummyvariablerna. För att kunna se skillnad i 

det logaritmerade oddset ökade vi succesivt antalet utbildningsår och behöll samma värden på 

de övriga variablerna. Ekvationen
8
 visar att en person som är 41,84 år, med en timlön på 

                                                 

8   (
 (   )

   (   )
)   -5,586+0,451*4,7229+0,049*41,84+0,435*utbildningsår+(-0,013)*utbildningsår² 
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ungefär 112 kronor
9
 och 12 års utbildning har ett logaritmerat odds som är 1,942188. 

Sannolikheten (p) för att en person ska gå och rösta blir då 73,2 procent vid 7 års utbildning, 

87,5 procent vid 12 års utbildning och 88 procent vid 21 års utbildning
10

. Ekvationen visar 

även att efter ungefär 16 års utbildning vänder kurvan och ger ett negativt samband till 

sannolikheten för att delta i val. Modellen har pseudo-R² 0,109 vilket innebär att 10,9 procent 

av variationen i den beroende variabeln kan förklaras utifrån de oberoende variablerna. 

Tabell 3: Multivariat regressionsmodell 1 

Variabel Koefficient Signifikansvärde Oddskvot=exp(b) 

Ln Lön 

Utbildning: 

   Utbildningsår 

0,451 

 

0,435 

0,209 

 

0,003 

1,570 

 

1,545 

   Utbildningsår² 

Klass: 

   Ej facklärda arbetare 

   Facklärda arbetare 

   Lägre tjänstemän 

   Tjänstemän på mellannivå 

   Högre tjänstemän 

-0,013 

 

(referens) 

-0,172 

0,311 

0,318 

0,411 

0,016 

 

(ref.) 

0,398 

0,201 

0,206 

0,219 

0,004 

 

(ref.) 

0,842 

1,365 

1,374 

1,509 

Offentlig sektor 0,006 0,974 1,006 

Gift/Sambo 

Ålder 

Konstant 

0,608 

0,049 

-5,586 

0,000 

0,000 

0,003 

1,838 

1,050 

0,004 

Pseudo-R² 

N = 2211 

0,109   

                                                 

9 Medelvärdet för logaritmerad timlön är 4,7229 exponentierar man detta får man timlönen 112,49. 

10 p = 
    

(      )
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Till sist utförde vi en multivariat logistisk regression där vi även inkluderade variablerna 

samhörighet med arbetarklass, samhörighet med medelklass och samhörighet med övre 

medelklass. Värdena på koefficienterna, signifikansnivån, oddskvoten, konstanten och 

pseudo-R² kan ni se i tabell 4. Variablerna för utbildningsår, gift/sambo och ålder har 

koefficienter som är positiva och signifikanta vilket tyder på att oddset för att en person går 

och röstar ökar vid en enhets skillnad i variablerna, konstanthållet för övriga oberoende 

variabler. Även här kan vi se att utbildning² har signifikant koefficient vilket bekräftar det 

kurvlinjära sambandet även i denna modell. 

Variabeln gift/sambo har en oddskvot med värdet 1,854 som betyder att oddset för att en 

person går och röstar är 1,854 gånger större om en person är gift eller sambo jämfört med en 

person som inte är gift eller sambo, konstanthållet för övriga oberoende variabler. Enligt 

Holmberg och Oskarsson (2004) ökar sannolikheten för att en person ska delta i riksdagsval 

om denne är gift eller sambo. Även Stoker och Jennings (1995) menar att äktenskapet kan ha 

ett positivt samband med politiskt deltagande. Våra resultat styrker tidigare forskning då alla 

modellerna visar positiva samband mellan valdeltagande och att vara gift/sambo.  

Oddskvoten för variabeln ålder är 1,051 vilket innebär att oddset för att en person ska gå och 

rösta skiljer sig 5,1 procent vid en enhets förändring i ålder, konstanthållet för övriga 

oberoende variabler. Tidigare studier visar att både yngre och äldre tenderar att rösta i mindre 

utsträckning än övriga (Hammar, 1977). Angående yngre personer bekräftas detta även i vår 

studie då resultatet visar att oddset att gå och rösta ökar ju äldre en person blir, dock visar den 

inte att oddset skulle minska efter en viss ålder. Tvärtom bör äldre rösta i större utsträckning 

enligt våra resultat. Även här kan skillnader mot tidigare forskning bero på att vårt urval 

begränsar sig till att enbart studera anställda och yrkesverksamma. 

Koefficienterna för lön, lägre tjänstemän, tjänstemän på mellannivå, högre tjänstemän, 

offentlig sektor, samhörighet med övre medelklass och samhörighet med medelklass är även 

de positiva men inte signifikanta. Variablerna facklärda arbetare och samhörighet med 

arbetarklass har negativa koefficienter men inte heller dem är signifikanta. Vi får alltså ingen 

signifikans på våra klassvariabler, vilket stödjer tidigare forskning som menar att 

klassröstning minskat i betydelse för nyligen gjorda val jämfört med äldre (Manza m.fl. 1995; 

Oskarson, 1994).  
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Pseudo-R² blir 0,115 vilket betyder att 11,5 procent av variationen i den beroende variabeln 

kan förklaras utav modellen.  

Tabell 4: Multivariat regressionsmodell 2 

Variabel Koefficient Signifikansvärde Oddskvot=exp(b) 

Ln Lön 

Utbildning: 

   Utbildningsår 

   Utbildningsår² 

0,362 

 

0,425 

-0,013 

0,321 

 

0,004 

0,014 

1,436 

 

1,529 

0,987 

Klass: 

   Ej facklärda arbetare 

   Facklärda arbetare 

   Lägre tjänstemän 

   Tjänstemän på mellannivå 

   Högre tjänstemän 

 

(referens) 

-0,178 

0,218 

0,254 

0,287 

 

(ref.) 

0,383 

0,377 

0,319 

0,399 

 

(ref.) 

0,837 

1,244 

1,289 

1,332 

Offentlig sektor 

Samhörighet: 

   Övre medelklass 

   Medelklass 

   Arbetarklass 

0,016 

 

0,188 

0,005 

-0,155 

0,924 

 

0,064 

0,961 

0,113 

1,017 

 

1,207 

1,005 

0,857 

Gift/Sambo 

Ålder 

Konstant 

0,617 

0,050 

-4,926 

0,000 

0,000 

0,011 

1,854 

1,051 

0,007 

Pseudo-R² 

N=2211 

0,115   

Sammantaget visar vårt resultat framförallt på att det finns ett samband mellan valdeltagande 

och variablerna utbildningsår, gift/sambo och ålder. Övriga variabler blir i de multipla 
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regressionerna inte signifikanta, vilket kan tolkas som att det helt enkelt inte finns något 

tydligt samband till valdeltagande. 

Diskussion  

Finns det då något samband mellan olika socioekonomiska faktorer och sannolikheten att 

delta i val? Väljarnivåundersökningar har visat att andelen röstande är betydligt mindre bland 

ensamstående, lågutbildade, låginkomsttagare, arbetare och arbetslösa än vad den är bland 

gifta, välutbildade, höginkomsttagare och äldre (Statistiska centralbyrån, 2012). Vårt resultat 

visar dock att sambandet mellan lön och oddset för att delta i val inte är signifikant, vilket 

tyder på att det i vårt urval finns mer avgörande faktorer till om en person väljer att rösta eller 

inte. Då vi inte har information om ifall SCB (2012) baserar sina resultat på bivariata eller 

multivariata regressioner kan detta vara en anledning till att vi får olika resultat. En annan 

anledning kan vara att SCB:s urval utgår från fler personer än gruppen anställda och 

yrkesverksamma. En förklaring till att lön inte har något samband med oddset för att delta i 

val skulle kunna vara att valdeltagande i Sverige är en handling som praktiskt taget är gratis, 

vilket därmed inte påverkas av individers ekonomiska situation. Bortförklaringar till att inte 

gå och rösta av ekonomiska skäl är närmre obefintliga då vallokalerna ofta befinner sig i 

individers närområde samt att det finns alltid en chans att poströsta vid eventuella förhinder 

på valdagen. Här kanske istället de kontextuella faktorerna hade kunnat förklara varför 

individen väljer att rösta. Enligt Strömblad (2003) kan den information som når individen 

bero på t.ex. om individen har ett arbete eller inte. Då vårt urval endast består av personer som 

arbetar, borde de ha liknande informationsflöde inom arbetet, vilket skulle kunna förklara 

varför lön inte har något samband med sannolikheten att gå och rösta. Hade vi inkluderat 

studenter, arbetslösa och pensionärer i studien hade resultatet, med anledning av 

informationsflöden, kunnat se annorlunda ut. 

Enligt vår undersökning har antalet utbildningsår ett kurvlinjärt samband med sannolikheten 

för att en person ska delta i val. Det innebär att ju fler antal utbildningsår en person har desto 

större är oddset för att denne går och röstar upp till ett visst antal år, efter det blir oddset 

istället mindre att en person ska gå och rösta. Angående den positiva delen av sambandet kan 

det vara så att genom högre utbildning får individer mer kunskap och färdigheter, vilket 
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möjligen kan väcka intresse för deras förutsättningar i samhället. Det kan även generera en 

förmåga att våga involvera sig i politiska diskussioner. Tidigare forskning visar att om en 

individ inte röstar inom de tre första valomgångarna så kommer denne troligtvis inte att rösta 

senare heller (Franklin, 2004). Skolan har alltså en viktig roll i socialiseringsprocessen till att 

delta i val, då vi därigenom kan lära oss framförallt hur samhället fungerar men även vad de 

olika partierna har för ideologier. Angående politiskt ointresse, vilket kan vara 

motivationssänkande vid röstning, kan denna i vissa fall bestå av okunskap inom det politiska 

området, vilket utbildning i så fall skulle kunna motarbeta. Ser vi till den negativa delen av 

sambandet kan det vara så att förtroendet för politikerna minskar efter ett visst antal 

utbildningsår. Man kan tänka sig att individer efter ett visst antal utbildningsår anser sig själva 

vara bättre kunniga att styra samhället än de personer som faktiskt gör det. Då har man två 

val, antingen att involvera sig i politiken och försöka få fram sina ideologier, eller välja att 

inte gå och rösta överhuvudtaget då man saknar förtroende för politikerna. Här kan det 

återigen handla om den kontextuella omgivningen, som kan påverka vilket val man gör. 

Varken social klass eller samhörighetsgrad med en viss klass hade något samband med oddset 

för att delta i val. En förklaring till detta skulle kunna vara att klass överhuvudtaget spelar en 

allt mindre roll idag och att det finns andra stratifieringsfaktorer som fått mer fokus, t.ex. kön, 

etnicitet och yrkesgrupp. Att ha en anställning inom ett yrke med högstatusprofil var kanske 

förr endast tänkbart för privilegierade grupper i samhället medan det idag istället endast är 

tänkbart för personer med en viss typ av utbildning.  

Tidigare forskning visar att civilstatus både kan ha ett positivt och negativt samband med 

valdeltagande (Holmberg & Oskarsson, 2004; Stoker & Jennings, 1995). Angående 

civilstatus, i vår undersökning, har variabeln gift/sambo ett positivt samband med oddset för 

att en person ska delta i val. Personer som är gifta eller sambos har, med stöd av vårt material, 

högre odds att gå och rösta än personer som inte är gifta eller sambos. En sociologisk 

förklaring till detta skulle kunna vara att en individs interaktion till andra människor är mer 

frekvent mellan personer som bor tillsammans, vilket skulle kunna påverka dem till att gå och 

rösta. Bor man tillsammans med någon kan chansen att bli påmind om att rösta vara större än 

om man bor ensam.  

Även åldersvariabeln har ett samband med oddset för att en person går och röstar. Detta skulle 

kunna kopplas till motivationsförklaringar, då dessa kan bestå i att individen inte kan 

identifiera sig med något av de regerande partierna alternativt sakna intresse för politik. Idag 
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uttrycker sig många politiker via sociala medier, som t.ex. twitter, facebook och instagram. 

Detta är något som skulle kunna fånga upp fler väljare, kanske framförallt fler unga väljare, 

då vi idag har mer tillgång till sociala medier. 

Då Sverige är ett demokratiskt land där alla svenska medborgare över 18 år har rätt till att 

rösta kan en förklaring till att en individ inte röstar vara att den är ointresserad av att engagera 

sig i hur landet styrs. Detta beslut behöver dock inte förklaras utifrån socioekonomiska 

faktorer, såsom lön, utbildning eller civilstånd, utan kan istället ses utifrån individernas 

attityder mot politiken. En individ kan vara både välbetald och välutbildad men ändå avstå 

från att gå och rösta, vilket då möjligtvis kan bero på dennes förtroende för landets politik. 

Även socialiseringsprocessen är en viktig del i människans förhållande till politik, då du 

oavsett ålder, utbildning eller civilstatus, kan välja att gå och rösta på grund av att det är en 

vana du blivit uppväxt med. Det kan vara så att ju mer integrerad en person är i samhället, 

desto mer medveten blir denne om de förutsättningar som finns för oss medborgare. 

Vår undersökning visar att det finns mönster som baseras på individuella egenskaper vilka 

kan förstärka eller försvaga sannolikheten för att delta i val. Konsekvenserna av detta innebär 

att demokratin inte får lika stort stöd från individer som tillhör grupperna unga, outbildade 

eller ensamboende. Detta kan i sin tur medföra att dessa gruppers åsikter blir svåra att få fram, 

vilket kan leda till ytterligare ojämlikhet i samhället. Ett jämnställt samhälle inom alla 

områden kanske kan vara teoretiskt möjligt, men i praktiken svårt att genomföra då jämlikhet 

inom ett område kan ge ojämlikhet inom ett annat. Tittar vi tillbaka ett århundrade var kanske 

ojämlikheter mellan klasser det som diskuterades i samhället, något som fortfarande är 

aktuellt. Skillnaden är möjligen att idag får klassdiskussionen även konkurrens angående 

utrymme i media av andra debatter, t.ex. könsdebatten och diskrimineringsdiskussionen kring 

etniska grupper. Trots att demokratin är en förutsättning för jämlikhet kan den, på grund av de 

ojämlikheter som finns i samhället, skapa ytterligare uppdelningar mellan människor. 

Förslag på vidare forskning 

Angående vidare forskning hade det varit intressant att försöka ta reda på anledningarna 

bakom varför personer väljer att inte delta i val. Är det på grund av brist i engagemang, 

okunskap eller kanske ett ställningstagande som görs på grund av att man inte tror på ett 

politiskt styre? Här kan dock förekomma metodproblem då de som väljer att inte rösta även 
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har en högre benägenhet att inte svara på enkäter eller delta i intervjuer (Holmberg & 

Oskarsson, 2006). 

Med dagens teknik kan vi e-deklarera via internet och det känns inte som att det är helt 

omöjligt att vi en dag ska kunna e-rösta via internet. Det hade varit intressant att genomföra 

en studie där attityder till e-röstning undersökts och kanske eventuellt även om det finns 

indikationer på att detta skulle kunna öka valdeltagandet i Sverige. Det kan även vara 

intressant att undersöka om sociala medier kan påverka valdeltagandet och i så fall hur. Idag 

har många politiker en profil på t.ex. facebook eller twitter där de på ett nytt och kanske mer 

privat sätt kan nå ut till allmänheten. Detta kan dels ge oss starkare förtroende för politikern i 

och med att vi får en större inblick i dennes liv men det kan även leda till sämre förtroende om 

det visar sig att politikern kanske inte alls står för de ideologier som man fått en uppfattning 

av.  

Det hade även varit intressant att studera eventuella trender inom politik. Påverkas 

valdeltagandet då händelser med politisk anknytning inträffar nära inpå valet? Fanns det 

någon skillnad i valdeltagandenivån valen efter t.ex. morden på Olof Palme eller Anna Lindh, 

som kan kopplas till händelserna? 

Avslutningsvis är det i skrivande stund 8 månader kvar till riksdagsvalet 2014. Andelen 

röstande har, enligt Statistiska centralbyrån (2012), under de två senaste valen ökat, kommer 

denna trend att hålla i sig? Hur ska politikerna agera för att få befolkningen att gå och rösta? 

Finns det något som indikerar på ett högt alternativt lågt valdeltagande? Detta är något som 

endast framtiden får utvisa, men med denna studie hoppas vi att läsaren har fått mer kunskap 

angående fenomenet valdeltagande. 
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