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Abstract  

Elective participation varies considerably among domestic and foreign born young 

adults. In 2014, there was a difference of 16,1 percentage among domestic and foreign 

born men in electoral participation and between women there was a difference of 19,3 

percentage. In democracies, political equality is important where all citizens have the 

same political right. The purpose is to answear how political acts are seen among young 

adults (18-25 years old) domestic and foreign born and if there are similarities and 

differences and if the political acts are based on their living conditions. This is a 

qualitative study because I want to get the respondents’ responses at the individual level 

through interviews. The study showed no difference among domestic or foreign born to 

political acts based on their living conditions. The reason for that may be the 

respondents who were foreign born came to Sweden as children and had taken part in 

society in the same way as a native born.  
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1. Inledning  

Författaren kommer i inledningen presentera ämnet. Sedan presenteras 

problemformulering, syfte, frågeställningar, avgränsning och begreppsdefinitioner. 

 

Ordet politik kan tolkas på olika sätt och många medborgare definierar begreppet med 

makt och styrning. Vi har en representativ demokrati i Sverige vilket innebär att vi 

röstar och väljer personer som ska företräda oss och representera våra åsikter i 

parlamentet
1
. För att få delta i allmänna val i Sverige ska man ha fyllt 18 år, vara svensk 

medborgare och bosatt i landet. Utrikesfödda medborgare erhöll rösträtt 1968 enbart till 

riksdagsval och år 1975 kunde utrikesfödda rösta till kommunala val också
2
. I en 

demokratisk stat är det viktigt att medborgare deltar i politiken exempelvis genom att 

rösta aktivt. De partier och personer vi röstar på ska i en representativ demokrati spegla 

medborgarnas åsikter i parlamentet/riksdagen
3
. I regeringsformen behandlar man hur 

Sverige ska styras och vilka rättigheter medborgarna har
4
. I regeringsformens första 

kapitel nämns:  

 

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen 

bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. 

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika 

värde och för den enskilda människans frihet och värdighet
5
.  

 

I demokratin strävar man efter resultatrikt valdeltagande och att man även efter de 

allmänna valen ska vara verksam på något vis
6
. Detta för att man mäter demokratins 

stabilitet efter hur aktiva medborgare är i exempelvis allmänna val. Detta kan ses 

exempelvis i debatter om ungas politiska deltagande i val genom att debatter förs om 

något är fel i samhället samt varför unga inte använder sig av politiska rättigheter. 

  

Det finns olika sätt att vara politiskt aktiv och inte bara via traditionella sättet det vill 

säga via allmänna val eller politiska partier. Sveriges offentliga utredningar har gjort 

undersökningar som visar på att partimedlemskapet har minskat sedan 90-talet även 

                                                 
1 Østerud, 2002: 15, 191 
2 Solevid, 2016: 235 
3 Østerud, 2002: 191 
4 Riksdagen, 2017 
5 SFS 2011:109 
6 Bengtsson, 2008: 45 
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bland unga vuxna
7
. Studier har visat att när medborgare blir röstberättigade vid 18 års 

åldern så deltar de i allmänna val men att det sjunker med åren det vill säga vid 23 års 

åldern
8
. I äldre ålder ökar politiskt handlande som bland annat valdeltagande beroende 

på ens livssituation. Det kan vara exemeplvis om man får barn, börjar arbeta ect
9
. 

Socioekonomiska förhållanden så som hög utbildning och hög lön kan vara bidragande 

faktor till dels mer kunskap om politiken men även högt valdeltagande samt politiskt 

engagemang
10

. Sysselsättningsgraden skiljer sig bland inrikes- och utrikesfödda både 

bland män och kvinnor
11

. För att motverka sociala och politiska problem hos 

minortitetsgrupper så strävar man efter mångkulturell politik
12

. Valdeltagandet skiljer 

sig markant bland inrikes- och utrikesfödda unga vuxna. År 2014 var det en skillnad på 

16,1 procentenheter bland inrikes- och utrikesfödda män i valdeltagande och mellan 

kvinnor var det en skillnad på 19,3 procentenheter
13

. I demokratier är det viktigt med 

politisk jämlikhet där alla medborgare har har samma politiska rättighet. Varför det är 

viktigt att vara aktiv i politiken på någon arena är på grund av att allas intressen ska bli 

representerade
14

.  

 

1.1 Problemformulering  

De förändringar som förekommer i samhället som vi bor i sker genom politik och därför 

är det viktigt med deltagande bland medborgare
15

. Den politiska delaktigheten är viktig 

inte minst för att kontrollera beslutsfattare utan också att allas preferenser blir 

representerade i samhället
16

. Således om man inte deltar i politiken på något sätt, det vill 

säga via val eller deltagande exempelvis via brukarinflyttande så medverkar det till att 

allas intressen inte blir representerade
17

. När valresultaten faller påverkas vissa grupper i 

samhället, oftast de resurssvaga. Unga medborgare både inrikesfödda och utrikesfödda 

mellan 18-25 år är en grupp av befolknigen som är stor och här har man tappat mest 

väljare. Man räknar med att man har tappat mer än 15 procentenheter sedan 70- talet 

bland unga väljare
18

. Samhällets alla nationaliteter och politik introduceras många 

                                                 
7 SOU 2015:96, 695 
8 Oscarsson & Holmberg, 2013: 51 
9 Bengtsson, 2008: 104, 105 
10 Bengtsson, 2008:104 
11 Darvishpour & Westin, 2015: 22-24 
12 Soininen & Bäck, 1999: 55 
13 Tabell 1.1 (s19) 
14 Gillijam och Hermansson, 2003: 12 
15 Østerud, 2002: 35 
16 Bengtsson, 2008: 49 
17 Østerud, 2002: 191 
18 Göteborgs fria, 2017 
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gånger som en nyckel på politiska och sociala minoritetsgruppers problem
19

. Vidare är 

det viktigt i en representativ demokrati att partierna speglar medborgarnas intressen på 

grund av att när en stor del inte går och röstar på de allmänna valen så speglar resultaten 

från valen inte medborgarna
20

.  

 

Varför vissa medborgare inte deltar politiskt kan bero på flera förhållanden som bland 

annat resurser och intressen. Politisk handling som valdeltagande är mindre bland unga 

vuxna när man jämför ålder men det har även visat sig att utbildning, lön, 

sysselsättning, intresse, förtroende, socialisering och famlij påverkar om man röstar
21

. I 

en demokrati ska alla medborgare ha samma möjlighet att kunna delta politiskt men alla 

medborgare ska inte kunna ha samma inflytande
22

. Då både inrikes- och utrikesfödda 

unga vuxna medborgare mellan 18-25 år är samhällets kommande generation så är det 

viktigt att deras preferenser blir representerade i samhället och det gör man via politiska 

handlingar. I denna studie kommer jag att undersöka hur politiska handlingar ser ut 

bland inrikes- och utrikesfödda samt hur deras levandsförhållanden ser ut och om de har 

en påverkan på politiska handlingar. Varför jag väljer att undersöka politiska handlingar 

hos grupperna inrikes- och utrikesfödda medborgare är för att vi lever i ett 

mångkulturellt samhälle. Varför levnadsförhållanden studeras är för att se om det finns 

en skillnad bland inrikes- och utrikesfödda samt om det kan påverka politiskt 

handlande. Socioekonomiska förhållanden kan påverka politiskt handlande eller 

valdeltagande beroende på vad man har för ålder, utbildning, lön m.m
23

.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka på individnivå hur politiska handlingar ser ut och 

om de skiljer sig mellan unga vuxna inrikes- och utrikesfödda medborgare samt hur 

deras levnadsförhållanden ser ut och om de har en påverkan på politiska handlingar.  

 

                                                 
19 Soininen & Bäck, 1999:55 
20 Oskarsson, 2006: 82-83 
21 Göteborgs fria, 2017 
22 Bengtsson, 2008: 50 
23 Bengtsson, 2008: 104 
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1.3 Frågeställningar  

 Hur ser politiska handlingar ut bland inrikesfödda unga vuxna medborgare samt 

hur deras levnadsförhållanden ser ut och om de har påverkan på politiska 

handlingar? 

 Hur ser politiska handlingar ut bland utrikesfödda unga vuxna medborgare samt 

hur deras levnadsförhållanden ser ut och om de har påverkan på politiska 

handlingar? 

 Finns det skillnader eller likheter bland inrikes- och utrikesfödda unga vuxna 

medborgare gällande politiska handlingar samt om det finns skillnad i deras 

levnadsförhållanden som påverkar politiska handlingar? 

 

1.4 Avgränsning 

Då studien handlar om inrikes- och utrikesföddas politiska handlingar så behöver vi 

definiera olika begrepp som kommer att användas i studien. Med inrikesfödda svenskar 

anses en född individ  med två svenska föräldrar. Begreppet invandrare har använts i 

olika syften och i studien kommer det att användas för att beskriva individer med 

utländsk bakgrund.  

 

”I det allmänna språkbruket använder man benämningen invandrare om i 

Sverige bosatta personer av utländsk härkomst (SOU 1971:51)
24

.  

 

I studien kommer jag att använda mig av begreppet utrikesfödda medborgare som 

innebär individer med två utländska föräldrar och födda utomlands samt är svenska 

medborgare. Jag kommer inte att fokusera på särskild nationalitet bland utrikesfödda.  

Varför jag fokuserar på åldern 18-25 år och svenska medborgare är på grund av att 

kraven för rösträtt är att man ska ha fyllt 18 år och vara svensk medborgare för att få 

delta i exempelvis de allmänna valen
25

. Med unga vuxna menas individer 18-25 år. I 

begreppet politisk handling kommer jag bland annat att fokusera på valdeltagande. 

Jag kommer även att avgränsa samtalsintervjuerna till 8 repsondenter på grund av 

tidsbrist. Intervjuerna kommer att fördelas jämt mellan inrikes- och utrikesfödda 

medborgare, det vill säga fyra respondenter i varje grupp.  

                                                 
24 Ds 2000:43, 19 
25 Valmyndigheten, 2015 
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1.5 Disposition  

I första kapitlet presenteras inledningen till studien samt syfte och problemställningar i 

ämnet. I andra kapitlet beskrivs hur författaren har gått till väga för att genomföra 

studien och vilket material som har använts. Vidare i tredje kapitlet presenteras 

bakgrund och tidigare forskning kring ämnet. I fjärde kapitlet presenteras teorin 

individförklaringar som är en av de centrala teorier för att förklara varför vissa utför 

politiska handlingar och andra inte. I kapitel 5 analyseras det insamlade materialet från 

samtalsintervjuerna med teorin och tidigare forskning med citat och referat och i kapitel 

6 diskuteras resultatet i studien samt förslag till vidare studier.  
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2 Metod 

I detta avsnittet beskriver författaren hur han har gått till väga för att genomföra 

studien. Vidare introduceras vilken metod som användes för intervju, val av 

respondeter, urval, hur datainsamlingen genomfördes, källkritik samt validitet och 

reliabilitet.  

 

2.1 Metodval 

Detta är en fallstudie då jag kommer att undersöka ett fall som i denna studie är politisk 

handling. En fallstudie innebär inte att man gör en undersökning utan fler fast i samma 

fall
26

. I studien är fallet politiskt handlande och undersökningsgrupperna är inrikes- och 

utrikesfödda unga vuxna svenska medborgare.  Studien kommer bestå av beskrivande 

undersökning. När man vill få svar på frågor av sorten var, när, hur och vem/vilka så är 

beskrivande undersökningar mest lämpad. Syftet i studien är bland annat att få svar på 

hur politiska handlingarna ser ut bland unga inrikes- och utrikesfödda unga vuxna samt 

om det finns likheter och skillnader och om dess levnadsförhållanden har en påverkan 

på politisk handlande. Forskningsdesignen beskriver hur en statsvetenskaplig forskning 

utförs. Jag kommer att använda mig  av teorikonsumerande forskningsdesign som 

innebär att det är fallet som är i centrum
27

. Fallet i denna studie är politiska handlingar 

bland unga inrikes- och utrikesfödda medborgare mellan 18-25 år.  

 

Två faktorer som är viktiga för att kunna genomföra studien är ålder och etnicitet, det 

vill säga inrikes- och utrikesfödda. Jag kommer även intervjua åtta respondenter (fyra 

av inrikesfödda och fyra av utrikesfödda) som kommer att benämnas som unga vuxna 

på grund av åldern 18-25. På grund av att jag fokuserar på unga vuxna med rösträtt så 

avgränsas åldern mellan 18-25 år samt att respondenterna skall vara svenska 

medborgare. Varför endast åtta respondenter intervjuas är på grund av att tiden inte 

finns till fler respondenter. Studien är kvalitativ på grund av att jag vill få fram 

respondenternas svar på individnivå genom semistrukturerade intervjuer
28

. Denna 

metod är effektiv då man vill åt hur individer tänker, känner och tycker samt att 

författaren kan få överraskande svar som man inte kan få via andra 

                                                 
26 Svenning, 2003: s 95 
27 Esaiasson et al. 2017: 87, 89 
28 Esaiasson et al. 2017: 236 
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undersökningsmetoder
29

. Respondenterna som kommer bli intervjuade kommer att 

avgränsas till Kronobergs län för att jag inte ska jämföra med andra län. Jag kommer 

även att göra ett medvetet urval mellan inrikes- och utrikesfödda vid intervjuerna, det 

vill säga intervjua fyra respondenter från varje grupp (inrikes- och utrikesfödda). I båda 

grupperna kommer jag att intervjua både män och kvinnor på vardera grupp, dock var 

det slumpmässigt urval då de var de första som visade intresset att delta i intervjun. 

Fokus i studien kommer inte vara jämförelse bland könen.  

 

2.2 Samtalsintervju 

Då studiens syfte är att ta reda på hur unga inrikes- och utrikesföddas politiska 

handlingar ser ut utifrån levnadsförhållanden så är samtalsintervjuer det mest tillämpliga 

tillvägagångssättet att gå då jag vill åt deras åsikter, värderingar och tankar kring 

politiskt handlande. Samtalsintervjuer är av kvalitativ karaktär och det är lämpligt  i 

studien då jag vill få svar på individnivå
30

. Genom samtalsintervjuer kan jag även få 

överraskande svar som man inte hade fått med exempelvis en enkätundersökning
31

. Då 

samtalsintervjuerna kommer att göras via respondentundersökning så innebär det att 

studieobjektet blir respondenternas tankar och åsikter kring ämnet. För att intervjuerna 

inte ska gå utanför ämnet så kommer jag att använda mig av intervjuguide. 

Intervjufrågorna kommer bestå av öppna frågor för att inte vägleda respondenterna utan 

att de själva ska berätta om deras politiska handlingar och vad de anser om politik
32

. Jag 

kommer att analysera intervjusvaren via kvalitativ innehållsanalys som innebär att jag 

arbetar med innehållet i texten, det vill säga deras svar då jag är ute efter deras tankar 

och värderingar
33

. 

 

2.3 Urval 

Jag kommer att ha som utgångspunkt lämplighetsurval som går ut på att man gör en 

studie i form av intervjuer med respondenter som är mest passande för att ge svar på 

mina frågeställningar
34

. Då studien går ut på att undersöka politiska handlingar bland 

unga inrikes- och utrikesfödda medborgare som är mellan 18-25 år så är de mest 

lämpade för undersökningen. Jag har vid urvalet av respondenter använt mig av 

                                                 
29 Esaiasson et al. 2017: 260 
30 Esaiasson et al. 2017: 211 
31 Esaiasson et al. 2017: 260 
32 Esaiasson et al. 2017: 236, 237 
33 Bergström & Boreus, 2012: 30 
34 Bryman: 2002: 101 
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snöbollsurval vilket innebär att en respondent hänvisar till en annan osv. Detta på grund 

av att vid intervjuer med vänner är det svårare att bevara vetenskaplig distans
35

.  

 

Jag publicerade ett inlägg på sociala medier där jag beskrev studiens syfte samt att jag 

söker fyra inrikesfödda och fyra utrikesfödda i åldern 18-25 år. Respondenterna hörde 

av sig till mig och därefter bokade vi tid för intervjuer samt plats för intervjun. Alla 

valde att bli intervjuade på universitetets lokaler, bland annat i grupprum på 

universitetsbiblioteket. Jag erbjöd att intervjua respondenterna hemma hos mig eller 

hemma hos dem på grund av anonymitet men detta var inget som spelade stor roll för 

respondenterna så länge deras namn inte var med i studien. Jag spelade in intervjuerna 

och därefter transkriberade dem. Efter transkriberingen mailade jag deras svar till dem 

för att de skulle bekräfta sina uttalanden för att öka tillförlitligheten i svaren. Det blev 

inga bortfall då jag använde mig av dem som hörde av sig och alla ställde upp.  

 

2.4 Datainsamling (Material) 

Jag kommer att samla in material via litteratur, internetkällor och intervjuer för att 

kunna utföra studien. Jag kommer att använda litteratur hämtat från 

universitetsbiblioteket. Studentlitteratur är skolad publicering som granskas av externa 

fackgranskare och ökar tillförlitligheten i materialet
36

.  

 

De internetkällor som kommer att användas i studien är hämtade från statistiska central 

byrån (SCB), SOM-institutet, och Sveriges offentliga utredningar (SOU). Statistiska 

central byrån sammanställer och lagrar statistik. Statistiken har alla tillgång till och den 

används för bland annat forskning och beslutsfattande. De har mycket statistik och 

utredningar av samhället samt är kvalitetscertifikerade
37

. Jag kommer även att använda 

mig av SOM-institutets material. SOM institutet är en organisation vid 

Göteborgsuniversitet som har sedan 80-talet arbetat med samhällsutveckling och 

förfogar över stor mängd data som olika forskare har kommit fram till
38

. Den sista 

internetkällan är Sveriges offentliga utredningar som under regeringskansliet utför olika 

utredningar och publicerar dem på sin hemsida.  

                                                 
35 Esaiasson et al. 2017: 267-268 
36 Studentlitteratur, 2017 
37 SCB, 2017 
38 SOM, 2017 
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Via intervjuerna kommer jag att samla in data från respondenterna. Då studien är 

kvalitativ så är samtalsintervjuer mest lämpade för att få svar på individnivå och deras 

åsikter kring ämnet som studeras
39

. Intervjuerna spelades in och därefter transkriberades 

då jag använde mig av citat i analysen. Intervjuerna tog ca 20-40 minuter per respondent 

och utfördes under två dagar. Under intervjuerna använde jag mig av intervjuguiden 

som finns som bilaga i studien för att inte komma utanför temat. Respondenternas namn 

kommer inte att användas i studien utan de kommer att namnges efter bokstäver A-H. 

 

2.5 Källkritik 

I dagens samhälle med hjälp av teknik kan nästan alla publicera information via internet 

vilket medför stor risk till att man får tag i opålitlig information. Således är det viktigt 

att man är källkritisk när man samlar material. Fyra källkritiska regler är äkthet, 

oberoende, samtidighet och tendens
40

. Litteraturen är sekundära källor som innebär att 

författarna av litteraturen har själva använt sig av referenser och det är kända 

skribenter/statsvetare som har skrivit flera publikationer. Rapporterna från SCB, SOU 

och SOM- institutet är framtagna av olika skäl. De är framtagna efter valdeltagande för 

att visa bilden av valen samt då Sverige har många minoriteter så har man tagit fram 

rapporter om deras situation i politiken. Med hjälp av det kan jag konstatera att 

informationen som är hämtad från litteraturen, SCB, SOU, och SOM institutet inte är 

snedvriden. De olika organisationerna har kvalitetscertifikat att informationen är korrekt 

samt att litteraturen är vetenskaplig publicering och granskad av oberoende granskare. 

Jag har kontrollerat  vem som står bakom publikationerna, informationens ursprung, 

varför informationen har förmedlats och vilken tid informationen beskriver
41

. 

 

2.6 Validitet och reliabilitet 

Jag kommer att använda mig av intervjuguide vid intervjuerna med respondenterna för 

att inte gå utanför ämnet vilket ökar validiteten genom att man håller sig till ämnet. 

Validitet innebär att man mäter det man vill mäta och den ökar med en intervjuguide. I 

vetenskaplig forskning är det också viktigt med reliabilitet som innebär tillförlitligheten 

i mätningen som man utför
42

. Reliabiliteten kan påverkas av olika faktorer som bland 

                                                 
39 Bergström och Boreus, 2012: 50 
40 Esaiasson et al. 2017: 287 
41 Svenning. 2003: 289 
42 Esaiasson et al. 2017: 58 
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annat slarv vid intervjuer om man skulle skriva fel
43

. För att öka reliabiliteten i 

undersökningen kommer jag att spela in intervjuerna och transkribera dem vilket ökar 

reliabiliteten. Anteckningar kommer även ske under intervjuerna. Efter att jag har 

transkriberat materialet kommer det skickas tillbaka till respondenterna för att de ska 

bekräfta sina uttalanden vilket också ökar reliabiliteten. Då jag intervjuar åtta 

respondenter så är det viktigt att veta att undersökningen inte är generaliserbar på grund 

av att det handlar om åtta enskilda individer och deras värderingar.  

 

  

                                                 
43 Esaiasson et al. 2017: 64 
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3 Bakgrund & Tidigare forskning 

I detta kapitel introducerar författaren bakgrund och tidigare forskning. Författaren 

kommer att beskriva valdemokratiska modellen, politiska resurser, ungas politiska 

deltagande, och andra faktorer gällande ämnet.  

 

 

3.1 Bakgrund 

3.1.1 Valdeltagande som modell 

Valdemokratiska modellen innebär att medborgare deltar politiskt bara när de ska välja 

en representant/parti. Valdeltagardemokratin är ett sätt att delta politiskt för att välja 

representanter. Valdeltagardemokratin går ut på regelbundna och återkommande val 

bland rivaliserande valmöjligheter av politiska partier och representanter. I 

valdeltagande kan medborgare ha verkan på politiken genom att lägga sin röst på ett 

parti. Således är det betydelsefullt för medborgare att partier under valkampanjen ger 

medborgarna upplysning vad de står för och vad de planerar att göra samt vad de har 

åstadkommit under den passerande mandatperioden. Efter valen när medborgare har 

röstat sköter representanterna beslutsfattandet men partierna ska under tiden mellan 

valen ta hänsyn till medborgarnas oppinion för att inte förlora väljare vid 

nästkommande val
44

.  

 

Joseph Schumpeter menar att det är omöjligt med folkstyre då de representanter som 

röstas in har fria händer efter valet. Schumpeter är elitismens förespråkare och menar att 

det är en elit som besitter makten. Elitismen anser att medborgarnas roll är endast att 

rösta och sedan hålla distans från politiken till nästa val där medborgarna kan välja att 

lägga sin röst på annat parti eller samma
45

. 

 

Till skillnad från elitismen så strävar pluralister efter aktivt deltagande bland 

medborgare och att alla ska ha lika möjlighet att medverka men att alla medborgare inte 

ska ha lika inverkan
46

. Man delar åsikt med elitismen att man måste ha representativ 

demokrati då direkt demokrati inte fungerar i stora stater
47

. Statsvetaren Robert Dahl 

                                                 
44 Gilljam & Hermansson, 2003: 15-16 
45 Østerud, 2002:172, Bengtsson, 2008: 47 
46 Bengtsson, 2008: 49-50 
47 Bengtsson, 2008: 47 
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belyser att politiskt deltagande är viktigt för medborgare på grund av att 

representationen ska bli tillgodosedd
48

. 

 

Valdeltagardemokratins två faktorer hur medborgare ska välja ett parti eller om man vill 

bestraffa dem på grund av deras prestation inte varit bra kallas för ansvarsutkrävande i 

efterhand och mandatgivande. Ansvarsutkrävande i efterhand innebär att väljare väljer 

ett parti och vid nästa val tittar man vad partiet har åstadkommit och efter det väljer man 

att antigen lägga sin röst på dem igen eller inte. Mandatmodellen är en motsatt modell 

där man ska utvärdera partiernas politik som de planerar att föra, det vill säga väljaren 

tittar framåt på partiernas planerade politiska planer och samtycker till politiken som ska 

föras
49

. 

 

3.2 Valdeltagande i Sverige 
 

3.2.1 Sveriges politiska valsystem 

Det politiska valdeltagandet i Sverige regleras i regeringsformen. I första paragrafen i 

tredje kapitlet framgår det att ”riksdagen utses genom, fria, hemliga och direkta val”. 

Sveriges allmänna val äger rum tredje söndagen vart fjärde år. Vid de allmänna valen 

röstar medborgare till alla tre nivåer vid samma tillfälle, det vill säga till riksdagen, 

landstinget och kommunen
50

. I det svenska valsystemet tillämpas även direkta val som 

innebär att röster summeras direkt och sker inte genom indirekta förmedlare. Sveriges 

riksdag består av 349 mandat och 310 av mandaten delas ut till valkretsar som bestäms 

utifrån medborgarnas storlek i länet. De återstående 39 mandaten delas ut med hänsyn 

till valresultatet
51

. Bilden nedanför visar fördelningen på mandaten efter 2014 års val. 

 

                               *Riksdagen efter valet 2014. Bild hämtad från SCB52 

                                                 
48

 Gilljam & Hermansson, 2003: 17 
49

 Gilljam & Hermansson, 2003: 17 
50 Bretzer, 2014: 74 
51 Bretzer, 2014: 75 
52

 SCB, 2014 valstatistik  
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Detta politiska system av allmänna val som tillämpas i Sverige kallas för proportionellt 

valsystem. Detta innebär att de politiska partier som ställer upp i val och får mer än fyra 

procent av röster får så mycket mandat i riksdagen
53

. Riksdagen (parlamentet) röstas 

fram av medborgare och är Sveriges högsta lagstiftande samfund. De representanter 

som röstas in och sitter i riksdagen ska spegla medborgarna i landet
54

. I proportionella 

valsystem är det svårt att få över 50 procent av stödet och därav finns det många partier. 

Detta innebär att partierna måste samarbeta för att kunna utnämna en regering
55

.  

 

3.2.2 Valdeltagande och rösträtt i Sverige 

År 1911 var det endast 57 procent som röstade på de allmänna valen. Detta på grund av 

att kvinnor och andra individer i samhället inte fick rösta. Rösträtten utvidgades med 

tiden och år 1920 fick kvinnor rösträtt och år 1921 kunde de rösta för första gången och 

det höjde deltagandet i valen
56

. Individer som hade invandrat till Sverige fick först 

rösträtt för riksdagsval 1968 och 1975 kunde invandrare även rösta i kommunala- och 

landstings val
57

. Ålder är också något som har sänkts till att omfatta fler medborgare i 

val. Rösträttsåldern har sedan 1910 fram till 1970 talet sänkts från 24 år till 18 år för att 

man anses vara myndig vid 18 år
58

. Vi kan tydligt se att sedan 1921 har rösträtten 

utvidgats till att omfatta flera grupper i samhället
59

. 

 

I en demokrati är det viktigt med högt valdeltagande och att man är med och röstar på 

de allmänna valen för att kunna påverka vem som ska besluta. Deltagandet i valen 

karakteriserar  en god  och välmående demokratisk stat
60

. I SCB:s rapport ”Svenskt 

valdeltagande under hundra år” visar man att valdeltagandet i Sverige har ökat. Det 

högsta valdeltagandet i Sverige skedde 1976 där 91,8 procent röstade av de som 

uppfyllde kriterierna för att få rösta. Efter detta positiva resultat av valdeltagande har det 

minskat stegvis och år 2002 var det endast 80,1 procent som deltog som är det lägsta 

deltagandet sedan 50-talet.  Från och med valet 2006 och framåt har valdeltagandet i 

Sverige börjat öka igen
61

.  

                                                 
53 Bretzer, 2014: 90 
54 SCB, 2014 valstatistik 
55 Bretzer, 2014: 90 
56 Riksdagen, 2016 
57 Solevid, 2016: 235 
58 Bengtsson, 2008: 40, 41 
59 SCB, 2015 
60 SCB, 2014 
61 SCB, 2012: 29 
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3.2.3 Skillnader mellan olika grupper och politiska handlingar 

Även om rösträtten har utvidgats så skiljer sig valdeltagandet mellan olika grupper i 

samhället åt
62

. SCB:s statistik visar att medborgare med högre utbildning tenderar att 

delta mer. Tabellen nedanför visar 2014 års valdeltagande efter utbildning där man kan 

se tydliga skillnader mellan de som har någon form av utbildning och hur 

valdeltagandet skiljer sig åt mellan dem. Det skiljer sig 15 procentenheter mellan de 

som inte har utbildning och de som har högskole/universitetsutbildning. Desto högre 

utbildning en medborgare har desto mer ökar politiska kunskapen och intresset. 

Valdeltagandet är mindre bland arbetslösa, ogifta och lågutbildade. På senare tid har 

dessa grupper också börjat öka i det politiska valdeltagendet
63

.  

 
*Bilden är hämtad från SCB64 

 

 

Valdeltagande skiljer sig också mellan äldre och yngre medborgare samt inrikes- och 

utrikesfödda medborgare. Forskning har visat att ålder är en faktor när det gäller 

valdeltagande. Desto äldre man är desto vanligare är det att man går och röstar. Detta 

mönster pågår fram till 70 års åldern och efter det tenderar valdeltagandet att sjunka. 

Vidare har det visat sig att de som just fyllt 18 år och blivit röstberättigade tenderar att 

gå och rösta i större omfattning än de medborgare som är något år äldre.  

 

Sedan kvinnor fick rösträtt 1920 så har deras valdeltagande ökat för varje år sedan dess, 

och idag är skillnaden liten. Redan 1960 röstade kvinnor i samma utsträckning som 

männen och på 90 talet gick kvinnorna om männen marginellt
65

. Kön som 

                                                 
62 Oscarsson & Holmberg, 2013: 52 
63 SCB, 2014 
64 SCB, 2014 
65 Oscarsson & Holmberg, 2013: 51 
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påverkningsfaktor har tidigare haft stor betydelse för valdeltagande och skillnaderna 

idag mellan könen är små och går mot kontra riktning
66

. Detta är generell fakta om alla 

röstberättigade grupper tillsammans. Således delar man in grupperna efter ålder, kön 

samt utrikesfödda då kan vi se skillnaderna i valdeltagande mellan olika grupper
67

.  

 

Det finns också tydliga skillnader i om man är inrikes- eller utrikesfödd i valdeltagande. 

Statistik visar att inrikesfödda röstar i större utsträckning än utrikesfödda. I valet 2014 

skilde sig valdeltagandet åt i de nämnda grupperna 17 procentenheter
68

. Men skillanden 

mellan inrikes- och utrikesfödda har minskat sedan 90-talet. Då utrikesfödda- och 

inrikesfödda medborgare blir fler i samhället så är det viktigt att få med grupperna i det 

politiska deltagandet
69

.  

 

3.3 Ungas inrikes- och utrikesföddas politiska valdeltagande  

I föregående stycke visade vi att det svenska valdeltagandet överlag är högt och jämlikt, 

det vill säga med alla grupper inräknade. I detta stycke ska vi titta närmare på 

valdeltagandet mellan kön, ålder samt om man är inrikes- eller utrikesfödd. Tabell 1.1 

på nästa sida består av fyra variabler kön, ålder (18-29 år) samt inrikes- och 

utrikesfödda. Här kan vi se tydliga skillnader i de senaste fyra valen. Även om studier 

visar på att partimedlemskap minskar och att unga vuxna är mindre engagerade i 

partipolitik och medlemskap inte är så attraktivt i partier så har andra statistiska studier 

visat att valdeltagandet har ökat bland yngre medborgare
70

. Sveriges offentliga 

utredningar har också visat på att politiska engagemanget och handlingskrafter inom 

politiken också har ökat bland unga vuxna men att de är aktiva genom andra 

individualiserade former som kan vara att nyheter och media
71

.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 Bengtsson, 2008: 106 
67 SCB, 2012: 40 
68 Darvishpour & Westin, 2015: 254 
69 SCB, 2014 
70 SCB, 2012, 29 
71 SOU 2015:96,695 
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Tabell 1.1 

 

*Tabellen är skapad av författaren själv via SCB:s hemsida. 

 

I diagramet ovanför ser vi att det skiljer sig mellan unga vuxna kvinnor och män i 

respektive kategori, det vill säga inrikes- och utrikesfödda. Den stora skillnaden är när 

man jämför de olika gruppernas valdeltagande. Vi kan se att det skiljer sig väldigt 

mycket mellan inrikes- och utrikefödda mäns valdeltagande. 2002 var valdeltagandet 

bland utrikesfödda män 50,9 procent och inrikesfödda män var 72,4 procent vilket är en 

skillnad på 21,5 procentenheter. Både inrikes- och utrikesfödda män har ökat de senaste 

fyra valen och i 2014 års val var skillnaden 16,1 procentenheter vilket är en minskning 

med 5,4 procentenheter. När det gäller skillnad mellan unga vuxna inrikes- och 

utrikesfödda kvinnor så har båda grupper också ökat i valdeltagandet de senaste fyra 

valen. Vi kan se här också att det skiljer sig mellan kvinnorna i kategorierna där 

inrikesfödda kvinnor ligger 13,4 procentenheter högre i valdeltagandet år 2002.  

Skillnaden mellan inrikes- och utrikes kvinnor har ökat till 2014 år val där inrikesfödda 

kvinnor röstade i större utsträckning och skillnaden var 19,3 procentenheter alltså en 

ökning med 5,9 procentenheter jämfört med 2002 års val. Valdeltagandet har ökat bland 

unga medborgare mellan 18-29 år både inrike- och utrikesfödda. Men ojämlikheten blir 

tydlig när man delar in valdeltagandet i kön, ålder och födelseland
72

. Även om 

resultaten från valdeltagande mellan grupperna är ojämlikt så är själva deltagarformen 

valdeltagande jämlik
73

. I allmänna val väger allas röster lika mycket och kön, ålder och 

                                                 
72 Tabell 1.1 
73 Bengtsson, 2008: 66 
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ursprungsland har ingen betydelse
74

. Statsvetenskaplig efterforskning om politiskt 

handlande i allmänna val har uppvisat att det skiljer sig mellan olika grupper i 

samhället
75

. 

 

3.4 Kunskap, tillit och påverkan  

Det finns olika platser i samhället där man kan påverka. Carole Pateman argumenterar i 

sin bok Participation and democratic theory från 1970 att arbetsplatsen är en passande 

omgivning att påverka. Genom att man tillämpar demokrati på arbetet så får anställda 

öva på att fatta beslut vilket kan få positiva följder. Genom att de anställda får vara med 

och påverka i företaget så bidrar det till att de vid sidan om arbetet blir engagerade och 

får kunskap om politik
76

. Det presenteras tre olika dimensioner för att öka kunskap, tillit 

och påverkan. 

 

Den första dimensionen är individuell autonomi som innebär att individen har makt 

över sin arbetssituation. Den andra dimensionen är kollektivt vardagsdeltagande som 

lägger fokus på arbetsgruppen och arbetet, det vill säga hur de kan påverka sin situation 

exempelvis på sin avdelning på arbetsplatsen. Den sista och tredje dimensionen är 

kollektivt deltagande i övergripande beslut som handlar om påverkan av hela 

verksamheten och det är genom denna dimension som man enligt Pateman kommer åt 

arbetsplatsdemokratin. Patemans vision är att anställda tillsammans med ledarna ska 

påverka organisationen och lära sig ta beslut genom att tillgodose allas intressen.  Alla 

dimensioner som har presenterats tros ge större politisk aktivitet
77

. Varför inflytande på 

arbetsplatsen är viktigt är för att anställda får påverka i verksamheten som visar på att 

handlingskraft kan påverka. Vidare så leder handlingskraften till det politiska området 

på grund av att individen får självförtroende för politiken vilket leder enligt Pateman till 

att folk blir mer politiskt aktiva och deltar i större utsträckning. Flertal undersökningar 

bekräftar att deltagande på arbetsplatsen ökar individens självförtroende, kunskap, tillit 

och att medborgare deltar i större utsträckning
78

.  

 

Dimensionen kollektivt vardagsdeltagande kan förbättra medborgarnas politiska 

aktivitet. Att kunna påverka på arbetsplatsen kan medverka till att medborgare får högre 

                                                 
74 Bengtsson, 2008: 66 
75 Bengtsson, 2008: 102 
76 Adman, 2006: 163 
77 Adman, 2006: 164 
78 Ibid 
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självförtroende vilket kan smittas av till det politiska området och medverka till att 

medborgare ser politiken som mer intresseväckande, vilket bidrar till ökat deltagande 

och synen för andras ståndpunkter skulle förstärkas genom kollektiva beslut. 

 

Även om individer har självbestämmande på arbetsplatsen så bidrar det inte till ökat 

deltagande i politiken utan det har visat sig att när man är i en grupp och beslutar så 

verkar det öka politiska handlingar utanför arbetsplatsen också
79

.  

 

Genom att delta på civila områden som arbetsplatsen har visat sig att det politiska 

självförtroendet ökar vilket medverkar till att medborgare börjar intressera sig för 

politik och hur det politiska systemet fungerar. Genom att man deltar i politiken så ökar 

tilliten för det politiska systemet och man får kunskap
80

. Viktigt element bakom 

kunskap är utbildning som har visat att snittet av högutbildade personer ska besitta 

större politisk kompetens än de lågutbildade. Men även medborgare som har politiskt 

intresse tenderar att besitta politisk kunskap samt personer som läser mycket i tidningar 

eller på olika internetsidor
81

.  

 

3.5 Faktorer som påverkar valdeltagande 

Forskning har visat på att i politiskt valdeltagande finns skiljaktigheter bland olika 

medborgargrupper, det vill säga utrikes- och inrikesfödda och unga och äldre. Det är 

därför viktigt att valdeltagandet ökar för det minskar skiljaktigheterna bland 

medborgargrupper. Inom studiet av valdeltagande och vilka som röstar och varför finns 

det tre mekanismer som man tar hänsyn till som är personlig karakteristika, 

gruppeffekter och politiska attityder
82

.  

 

3.5.1 Strukturella förklaringar och livscykeleffekten 

Valdeltagande är det mest jämnlika alternativet till politiskt deltagande då alla 

medborgare som har rösträtt har samma villkor och allas röst väger lika. Det ställs krav 

på individerna som röstar som kan vara tid, påfrestning när medborgare ska välja ett 

parti och rösta och hitta platsen där valet äger rum. Vissa individer ser inte stor 

                                                 
79 Adman, 2006: 165-166 
80 Esaiasson, 2006: 185 
81 Holmberg & Oscarsson, 2004: 208- 209 
82 Bengtsson, 2008: 102 
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påverkan i valdeltagande medans vissa ser det som gemensamma vinster som innebär 

att ett parti som man sympatiserar ska besitta makten
83

.  

 

Strukturella förklaringar inriktar på socioekonomiska förhållanden som ålder, skolning, 

lön och genus samt att detta leder till ojämlikhet i vetskap, kunnande, erfarenhet, tid och 

pengar. Socioekonomiska skillnader i valdeltagande är standardmodell för varför 

valdeltagande varierar
84

.  I modellen ingår vilken utbildning och lön man har samt under 

senare tid har man börjat titta på hur väljarnas kunskap om politik påverkar röstningen i 

val. Således har man visat på att det finns kausalitet mellan vilken politisk kunskap 

väljaren har och valdeltagande. Socioekonomiska förhållanden har inom forskningen 

visat på varför vissa deltar och andra inte. Har individen hög utblidning och bra lön  

samt kunskap om politiken, då är det större sannolikhet att de kommer att delta i 

valdeltagande än de som inte har utbildning eller sämre lön och kunskap
85

.  

 

Ålder är en faktor som är väldiskuterat i förhållande till valdeltagande. Kausaliteten 

med faktorn ålder har att göra med den så kallade livscyckeleffekten. Vidare så innebär 

det att valdeltagandet ökar ju äldre man blir fram till pension då det börjar avta igen. 

Ålder är en stor faktor när det gäller att förklara valdeltagande. Bengtsson 2008 kommer 

fram till att desto äldre en individ är desto mer ökar sannolikheten att man deltar i val 

men att även socioekonomiska faktorer spelar roll
86

. Livscyckeleffekten innebär att det 

politiska valdeltagandet ökar genom att man exempelvis börjar jobba, bor tillsammans 

med någon, har barn, bidrar till samhället med skatt eller är brukare av vård eller skola. 

Dessa olika exempel bidrar till att medborgarens drivkraft till att påverka ökar och 

samtidigt ökar politiska handlingar. Man har visat att ålder har stor betydelse för 

allmänna val där medborgare under 25 år inte röstar i samma grad som äldre
87

.  

 

3.5.2 Gruppeffekter 

Gruppeffekter handlar om vilka länkar man har till omvärlden och uppfattningen av 

grupptillhörighet. Tidigare i demokratin när politiska partier etablerades representerade 

de olika grupper i samhället och kämpade för ökad rösträtt. Det var partierna som fick 

medborgare att gå och rösta i de allmänna valen. Under denna tiden hade medborgare 

                                                 
83 Bengtsson, 2008: 103 
84 ibid 
85 Bengtsson, 2008: 104 
86 Bengtsson, 2008: 110 
87 Bengtsson, 2008: 104-105 
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stark anknytning till respektive parti då partierna representerade olika grupperingar i 

samhället. Detta beteende kallas också för partiidentifikation, det vill säga att individen 

har samhörighetskänsla till partiet. Detta beteende har idag minskat och bidragit till 

lägre valdeltagande. De medborgare som har en stark koppling till ett parti brukar rösta i 

högre grad än de som inte har. De medborgare som inte har stark samhörighetskänsla 

för något politiskt parti har det på annat sätt som exempelvis via tillhörigheten i yrket 

eller familjen
88

.  

 

Även om partiidentifikationen har minskat och partierna har svårt att samla väljare så är 

medborgare aktiva på andra sätt. Medborgare som är aktiva i samhället till exempel i 

olika slags föreningar som fackförbund, bostadsrättsstyrelser eller idrottsföreningar har 

visat att de medborgare tenderar att rösta i högre grad än de som inte är aktiva. Man är 

inte överens vad som påverkar medborgarna som är aktiva att rösta men diskussioner 

förs att man ökar humant förtroende som påverkar oss att vilja påverka. Vidare så bidrar 

detta engagemang att man får kunskaper av beslutsfattande och debatt. Medborgarna 

blir mer socialt integrerade i samhället som ökar känslan av grupptillhörighet.  De 

medborgare som är utanför föreningslivet kan påverkas individuellt exempelvis genom 

att familjen trycker på om de anser att man inte kommer att rösta men även civilstånd 

har betydelse då man blir påverkad av sin partner vilket ökar viljan att utöva inflytande 

politiskt
89

.  

 

3.5.3 Politiska inställningar 

Politiska inställningar eller attityder innebär vilka uppfattningar medborgare har om det 

politiska systemet, exempelvis till olika politiska myndigheter, erfarenheten av egna 

politiska kunskapen och om man uppfattar det politiska systemet som mottagligt i 

förhållande till väljarna. Medborgare som är intresserade av politik och som uppfattar 

och litar på institutioner och det politiska systemet har tendens att delta mer i val till 

skillnad från de som har en negativ syn på institutionerna, inget intresse för politik och 

det politiska systemet
90

. Tillit till politiker och det politiska systemet tenderar att 

medverka till att medborgare röstar aktivit. Denna faktor påverkar deltagande lite men 

det har även visat sig att i 2010 års riksdagsval röstade 60 procent av väljarna som inte 

                                                 
88 Bengtsson, 2008: 106-107 
89 Bengtsson, 2008: 107-109 
90 Bengtsson, 2008: 109-110  
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hade förtroende för politikerna
91

. I denna faktor är betydelsen om varför vissa 

medborgare är mer intresserade av politik viktigt. Intresset för politik, tilliten till 

institutioner och det demokratiska systemet är de sedvanligaste inställningarna som 

undersöks i studier om politiskt valdeltagande
92

.  

 

3.6 Socialisering och integration  

Utrikesfödda medborgare har lägre sysselsättningsgrad än inrikesfödda i snitt. Graden 

av sysselsatta inrikesfödda medborgare har under 2000-talet varit 80 procent till skillnad 

från utrikesfödda som ligger kring ca 65 procent. Skillnaderna mellan grupperna ökade 

efter 1990-talets finanskris. SCB:s undersökning som gjordes 2013 har visat att 66 

procent av medborgare som är födda utomlands hade någon form av sysselsättning 

medans inrikesfödda under samma år låg på 83 procent. Även när man tittar på ålder, 

kön och etnicitet så visar statistik att sysselsättningen för unga utrikesfödda män är låg. 

Sysselsättningen för unga utrikesfödda män låg 2009 på 37,6 procent och inrikesfödda 

kvinnor låg på 77,2 procent. Ryszard Szuklin proffesor i sociologi studerade 2012 

inrikes- och utrikesfödda i 14 länder. Slutsatsen blev att sysselsättningsgraden bland 

inrikes- och utrikesfödda är högst i Sverige av alla de jämförande länderna. 

Utrikesfödda med akademiska utbildningar får inte de arbeten som de är examinerade 

för visar SOU 2004:73
93

.  

 

Skillnaderna i inkomst mellan inrikes- och utrikesfödda medborgare skiljer sig också åt. 

Utrikesfödda som har varit bosatta i Sverige över 20 år har fortfarande mindre lön än 

inrikesfödda, detta gäller båda könen. Utrikesfödda kvinnor har ännu lägre inkomst än 

män oavsett tid på vistelsen i landet. När det gäller högre utbildning och inrikes- och 

utrikesfödda så har man kommit fram till att det skiljer sig två procentenheter. 

Inrikesfödda medborgare ligger på 38 procent och utrikesfödda på 36 procent
94

.  

 

Om medborgare är delaktiga i samhället, skolan och olika slags föreningar då ska 

integrationen också fungera. Sammanhållningen i dagens mångkulturella samhälle 

måste byggas på gemensamhetskänsla och att alla medborgare har samma påverkan
95

. 

Rapporter har visat att förtroendevalda bland utrikesfödda är liten i riksdagen. 

                                                 
91 Oscarsson & Holmberg, 2013: 359 
92 Bengtsson, 2008: 109-110 
93 Darvishpour & Westin, 2015: 22-24 
94 Darvishpour & Westin, 2015: 25 
95 Darvishpour & Westin, 2015: 66-69 
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Utrikesfödda medborgare var 16,5 procent av befolkningsmängden i Sverige 2014. 

Representationen är lägre i viktiga organ som riksdagen men under senare tid har det 

ökat med 6,3 procentenheter från 1991 till 2014 då man har en representation som ligger 

på 8,3 procent
96

. Det politiska intresset kan klarläggas också att många utrikesfödda är 

bosatta i resurssvaga områden
97

. Politisk jämlikhet gäller alla medborgare men frågan är 

varför vissa grupper är underrepresenterade? 

                                                 
96 Darvishpour & Westin, 2015: 252-253 
97 Darvishpour & Westin, 2015: 256 
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4 Teori 
I detta kapitel presenterar författaren sin teoretiska utgångspunkt. Det finns tre stycken 

förklaringsmodeller som förklarar politiskt deltagande men i studien kommer 

författaren att utgå från en av dem som är individförklaringar. 

 

När man studerar valdeltagande så tas hänsyn till tre teorier som är instutionella 

förklaringar, kontextuella förklaringar och individförklaringar. De som forskar kring 

valdeltagande använder sig av alla tre förklaringar för att få en så klar bild som möjligt. 

Instutionella förklaringar fokuserar på valsystemet, när valen äger rum, förtidsröstning 

och röstplikt medans kontextuella förklaringar lägger vikten på social omgivning och 

partier med deras valkampanjer. I studien kommer fokus ligga på individförklaringar 

för att jag ska studera skillnader mellan två grupper. Varför vissa utför politiska 

handlingar och andra inte analyseras flitigast med individförklaringar då det är den 

vanligaste teorin i forskningen av politiska handlingar
98

. Studien kommer att avgränsas 

till att fokusera på individförklaringar på grund av studiens omfång.  Då studiens syfte 

är att undersöka på individnivå hur inrikes- och utrikesfödda medborgare utför politiska 

handlingar och hur det skiljer sig åt så är individförklaringar det mest lämpade.  

 

4.1 Individförklaringar 

När man studerar valdeltagande så är individförklaringar det sedvanliga studiet av 

politiska handlingar i val. Med individförklaringar kan man studera olika gruppers 

deltagande och på så sätt få fram skillnader mellan olika grupper i samhället. Viktigt att 

påpeka är att studera valdeltagande är viktigt på grund av att utvärdera konsekvenserna 

av lågt eller sjunkande valdeltagande så att de som röstar och de som inte gör det inte 

skiljer sig för mycket åt. Genom att forskaren framställer data om olika grupperingar så 

kan man få fram om politisk jämlikhet är tillfredsställd. Dagens demokratier är 

representativa och studier kring valdeltagande av olika grupper är därför viktigt så det 

inte är svag representativitet mellan representanter och medborgare. Om valdeltagandet 

är högt så brukar skillnaderna mellan olika grupper i samhället vara lägre och tvärt om, 

om valdeltagandet är lågt så är brukar det vara större skillnader mellan samhällets 

grupper
99

. Med hjälp av mekanismer från individförklaringar som resurs- och 

                                                 
98 Oscarsson & Holmberg, 2013: 46 
99 Oscarsson & Holmberg, 2013: 46 
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motivationsförklaringar kan man förklara skillnader och orsaker i valdeltagande bland 

olika grupper
100

.  

 

4.1.1 Resursförklaringar 

Varför vissa invånare röstar och andra inte kan bero på resursförklaringar. En förklaring 

är social status som kan vara grupp, skolning, profession eller inkomst.  Social status 

har visat sig vara en mekanism som på ett förutsägbart förfarande kan visa på vilka som 

medverkar i valdeltagande. Detta har att göra med grupp, utbildningsnivå, profession, 

eller lön.  Holmberg och Oscarsson 2004 tar upp att tjänstemän deltar i allmänna val 

mer än arbetare, förmögna individer deltar mer än fattiga, högutbildade deltar mer än 

lågutbildade och tvärt om.  

 

Andra faktorer när det gäller resursförklaringar är social integration som har med olika 

gruppers deltagande att göra. Det innebär att ålder, civilstånd, medborgarskap, 

uppväxtland, kontaktnät och sysselsättning påverkar politiskt deltgande i allmänna val. 

Man har med hjälp av individförklaringar visat att medborgare som är i 

genomsnittsåldern, har arbete, sambo/gifta, inrikesfödda  och har stort kontaktnät deltar 

mer i allmänna val än unga vuxna, utrikesfödda, arbetslösa samt de som bor själva
101

.  

 

4.1.2 Motivations förklaring 

En annan mekanism av individförklaringar är motivationsförklaringar där man tar upp 

olika karaktärsdrag som inverkar på individens politiska handling och  handlar om   

politiskt intresse, förtroende för politiker, engagemang, användning av politiska 

upplysningar, partiidentifikation, skillander mellan de politiska partierna och om 

medborgare upplever att att de kan påverka via valdeltagande
102

.  

 

Individer som står långt till vänster eller höger skalan brukar rösta i högre utsträckning  

medans de som inte är på någon sida tenderar att vara mindre aktiva i valdeltagande. 

Även individer som är intresserade av politik och som följer politiken via olika kanaler 

är mer intresserade än de som inte gör det. Således är valdeltagandet lågt bland 

medborgare som inte är intresserade av politik. Även individer som inte bryr sig om 

                                                 
100 Holmberg & Oscarsson, 2004: 18 
101 Holmberg & Oscarsson, 2004: 19, 20 , Oscarrson & Holmberg, 2013: 47 
102

 Holmberg & Oscarsson, 2004: 20-21 
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vilka som innehar makten eller som inte tycker att handlingen valdeltagande är viktig 

tenderar att delta mindre i valdeltagande
103

. 

 

En faktor som är viktig och förklarar varför vissa medborgare röstar och andra inte är 

incitament (motivation). Om medborgare inte är motiverade eller inte uppfattar att 

valdeltagande är viktigt för dem så kommer de förmodlingen att avstå från att rösta. 

Motivationen hos väljare kommer om de ser mening med valet
104

. Således om 

motivationen hos medborgare är hög så kommer de att bli mer politiskt aktiva, sträva 

efter förändring och försöka påverka
105

. Individer som är intresserade och engagerade 

deltar i större utsträckning i val
106

. Men även medborgare med partiidentifikation som 

har ett sorts band till ett parti tenderar att rösta i större utsträckning
107

. Med hjälp av 

individförklaringarnas mekansimer resurs – och motivationsförklaringar kan man visa 

varför vissa grupper röstar som de gör
108

.  

 

Nedanför visas en schema på hur resurser och motivation kan påverka politiska 

handlingar. Beroende på hur ens livssituation ser ut, det vill säga med arbete, 

grupptillhörighet, civilstånd, intresse med mera så påverkar det individens politiska 

handling. 

 

 

  

                                                 
103 Holmberg & Oscarsson, 2004: 20-21 
104 Oscarsson & Holmberg, 2013: 51 
105 Bäck, Teorell & Westholm, 2006: 50 
106 Oscarsson & Holmberg, 2013: 53 
107 Oscarrson & Holmberg, 2013: 53 
108 Holmberg & Oscarsson, 2004: 25 

Livssituation 
Ändrad 

livssituation 
Politisk 

handling 



  
 

29 

5 Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer resultat av respondenternas svar att analyseras utifrån teorin 

individförklaringar samt tidigare forskning. Respondenterna som är inrikesfödda 

kommer benämnas A, B, C och D. Respondenterna som är utrikesfödda kommer 

benämnas som E,F,G och H.  

 

Respondent A är 23 år, kvinna och bor själv. Hon är studerande på universitet och 

arbetar deltid i butik 

Respondent B är 25 år, kvinna och är gift och har barn. Hon har universitetesutbildning 

och arbetar med socialt arbete. 

Respondent C är 25 år, man som är sambo och har barn. Han har gymnasieutbildning 

och arbetar inom transportbranschen.  

Respondent D är 24 år, man och bor ensam samt studerar på universitet. 

 

Respondent E är 24 år, man är gift och har barn. Han har gymnasieutbildning och 

arbetar som säljare. Han kom till Sverige 1995.  

Respondent F är 20 år, man och bor hemma hos föräldrarna och kom till Sverige som ett 

åring. Han studerar på universitet och arbetar deltid på gym. 

Respondent G är 22 år kvinna och bor ensam. Hon har universitetsutbildning och 

arbetar med socialt arbete. Hon kom till Sverige som litet barn.  

Respondent H är 25 år, kvinna är sambo och har barn. Hon har universitetsutbildning 

och arbetar också med socialt arbete. Hon kom till Sverige när hon var två år.  

 

5.1 Hur ser politiska handlingar ut bland inrikefödda unga vuxna 

medborgare samt hur deras levnadsförhållanden ser ut och om de har 

påverkan på politiska handlingar? 

Alla respondenter förutom respondent C beskriver begreppet politik som ett sätt att 

styra landet samt att det är ett forum där viktiga frågor diskuteras. Respondent A säger:  

 

”För mig handlar politik om beslutsfattande, resursfördelning och planering av 

samhället.” (Respondent A) 

 

Alla respondenter förutom respondent C följer politiken genom sociala medier via 

facebook och instagram, nyheter och webbtidningar. Respondent A och D uppger att de 
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följer mer utrikespolitik så som USA:s politik då det händer mer där än i svensk politik. 

Respondent D beskriver att:  

 

” Jag följer politiken genom tidningar och nyhetsprogram om jag har tid och ork…Det 

som händer i andra länder påverkar oss mer än det som händer i Sverige. I Sverige är 

politikerna för fega för att faktiskt göra nån skillnad.” (Respondent D) 

 

Respondent B följer både inrikes- och utrikespolitik. Respondent C är inte intresserad 

av politiken och tycker att han inte får ut något av politiken och därav berör det inte 

honom.  

 

Ingen av respondenterna utför politiska handlingar förutom att rösta. Inom 

valdeltagande som modell beskrivs det att genom valdeltagande kan medborgare 

påverka politiken genom att rösta på ett parti
109

. Alla respondenter tycker att det är 

viktigt att rösta i allmänna val. Motivations förklaring till att individer deltar i allmänna 

val beror främst på att deras motivation är att de ser en mening med valen annars skulle 

inte de rösta. Individer som deltar mer i val har ett intresse och engagemang för 

politiken.  

 

”Jag röstar eftersom det är det viktigaste medlet vi som medborgare har att påverka 

politiken om man inte själv vill vara aktiv politiskt.” (Respondet A) 

 

”Jag röstar för att ta vara på demokratin och försöka påverka Sveriges framtid till det 

positiva.” (Respondent B) 

 

”Jag röstar för att ta ansvar som medborgare.” (Respondent C) 

 

Alla respondenter förutom respondent C läser på lite mer kring vad partierna står för 

innan val. Under valkampanjer är det viktigt att medborgare får information om vad 

partierna står för och därav kan medborgare fatta beslut på vilket parti de ska rösta på
110

. 

Respondent C lyssnar på sin sambo som utforskar mer kring partierna och de röstar på 

samma parti. Respondent A röstar på det parti som berör de frågor hon tycker är viktiga. 

Alla respondneter utom respondent C utvärderar partiernas politik om vad partiernas 

syfte är och det är en del av mandatmodellen där man tittar på vad partierna vill 

                                                 
109 Gilljam & Hermansson, 2003: 15,16 
110 Gilljam & Hermansson, 2003: 15, 16 
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åstadkomma
111

. Partiidentifikation kunde inte appliceras på respondenternas svar. Även 

om respondent A röstade på Miljöpartiet för de berör det hon tycker är viktigt, 

miljöfrågor så kan inte partiidentifikation kopplas till miljöpartiet. Anledningen är att 

hon röstar på dem för de lyfter frågor om miljön och det gör inte andra partier på samma 

vis men om de hade gjort det så hade hon övervägt mellan andra partier.  

 

”Jag läser politiken, budget förslagen, och kollar deras ideologi och hur pass bra dem 

håller sig till den. I Sverige har partier en tendens att bara tycka som allmänheten och 

byta åsikter när det passar, alltså håller sig inte till det de säger sig representera och dom 

håller sig inte till sånt de tidigare sagt.” (Respondent D) 

 

Utrifrån motivationsförklaringar inom teorin individförklaringar påverkas individens 

politiska handlingar utrifrån ens intresse och förtroende inom politiken och om 

individen upplever om man kan påverka inom valdeltagande
112

. Alla respondenter 

kände mer eller mindre att det är deras skyldighet att rösta och på så vis få sin röst hörd. 

Respondent A,B och D har deltagit i vissa namninsamlingar då det handlat om vissa 

beslutsändringar som skulle påverka dem själva.  

 

Social integration beskrivs utifrån resursförklaringar som kan vara påverkande när det 

gäller politiska handlingar. Ens livserfarenhet eller livsstatus så som ålder, civilstånd, 

uppväxt, sysselsättning kan påverka politisk handling i allmänna val. Studier har visat 

på att de som arbetar, har genomsnittsålder, är sambo eller gifta samt inrikesfödda deltar 

mer i allmänna val än unga vuxna utrikesfödda, arbetslösa eller de som bor själva
113

. 

Detta har inte visat sig utrifrån respondenternas svar då två av respondenterna bor själva 

men däremot så hade alla respondenter någon form av sysselsättning.  

 

Både respondent A och D uttrycker att anledningen till att de inte är politiskt aktiva är 

för att det är tidskrävande. Utrifrån teorin beskrivs resursförklaringar som en anledning 

till vad som påverkar om man utför politiska handlingar och att vissa resurser som tid 

ekonomi, utbildning kan påverka
114

. Om man har mindre tid så kan det leda till mindre 

politiska handlingar. Vissa socioekonomiska förhållanden så som ålder, lön, utbildning 

kan leda till olikheter i kunskapsnivån, pengar, samt tid. Detta kan skapa skäl för att 

                                                 
111 Gilljam & Hermansson, 2003: 17 
112 Holmberg & Oscarsson, 2004: 20-21 
113 Oscarsson & Holmberg,  2013: 47 
114 Oscarsson & Holmberg, 2013: 47 
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valdeltagande varierar
115

. Inom elitismen så innebär det att medborgare enbart röstar 

och sedan tar avstånd från politiken vilket kan relateras till respondenterna i studien. 

Inom pluralismen är strävan att medborgare även efter valdeltagande ska utföra 

politiska handlingar vilket respondenterna inte visat någon önskan om
116

. 

 

Respondent C och D upplever att politiker pratar mycket men att det inte händer något 

av det. De individer som saknar förtroende för politiken och inte har intresse över vem 

som innehar makten tenderar att delta mindre i valdeltagande. Respondent C uttryckte 

att han röstar utrifrån det som hans sambo uppger vilket kan beskrivas utrifrån social 

integration där han påverkas av andra som i detta fall är hans sambo
117

. Respodent D 

argumenterar kring varför han inte utför mer politiska handlingar är för att: 

 

”Det är bara folk med maktbehov och alldeles för stort ego som ger sig in i politiken. Har 

man en gnutta förstånd i skallen vet man att det inte gör nån skillnad, dessutom har jag 

bättre saker att göra med min tid och i för sig var jag med och delade ut flygblad för 

Sverigedemokraterna innan dom kom med i riksdagen. Men det var bara en kort period.” 

(Respondent D) 

 

Genom att de anställda får vara med och påverka på arbetsplatsen så bidrar det till att de 

vid sidan av arbetet blir mer engagerade och får kunskap om politik
118

. 

När det gäller att påverka sin arbetssituation eller skolsituation uppger respondent A och 

B att man kan säga vad man känner och tycker men att önskemålen inte uppfylls.  

 

Förtroendet för det politiska systemet och institutionerna varier bland respondenterna. 

Respondent A uppger att hon har förtroende för det politiska systemet då det baseras på 

demokratiska värderingar. Förtroendet kan variera speciellt om man får höra om fusk 

eller överspendering av skattemedel. Förtroendet kan också sjunka om man ser hur 

resursfördelning fördelas där vissa tar ut höga vinster. I helhet har respondent A 

förtroende för det politiska systemet och institutionerna och menar på att de pengar hon 

betalar i skatt går till rätt sak och att hon känner sig trygg så hon kan få sjukvård vid 

behov. Respondent B och D har delvis förtroende för det politiska systemet och 

institutionerna. Vidare beskriver respondent D: 

                                                 
115 Bengtsson, 2008: 103 
116 Bengtsson, 2008: 47 
117 Bäck, Teorell & Westholm, 2006: 50, Bengtsson, 2008: 109,110 
118 Adman, 2006:163 



  
 

33 

 

”Tycker myndigheter och institutioner fungerar bra, förutom polis och sjukvård då. Fast 

det handlar ju om resursproblem som politikerna orsakat.” (Respondent D) 

 

Respondnet C har inget förtroende för det politiska systemet och institutionerna. Han 

upplever att det finns en baktanke med varje beslut som tas. Om man deltar mer inom 

politiken så kan det även medföra tillit till politiska systemet och även utvecklandet av 

kunskap inom politiken
119

. På riksdagsvalet 2010 så röstade 60 procent av väljarna som 

inte hade politiskt förtroende för politikerna
120

. Om respondent C varit mer engagerad 

och intresserad av politiken så finns möjlighet att hans förtroende för politiken hade 

ökat.  

 

5.2 Hur ser politiska handlingar ut bland utrikesfödda unga vuxna 

medborgare samt hur deras levnadsförhållanden ser ut och om de har 

påverkan på politiska handlingar? 

Begreppet politik beskrivs bland alla respondenter som makt och styrning.  

 

”Jag skulle beskriva politik som ett tillvägagångssätt för att hantera ett lands resurser. För 

mig är politik ett sätt att komma åt makten. Folk vill komma åt makten, för att just kunna 

styra och bestämma.” (Respondent F) 

 

Respondent E beskriver att de som är med i politiken har makt genom att utforma 

samhället och sätta spelregler och därav blir det en styrning. Respondent H beskriver att 

politiken är ett sätt att styra samhället och de olika myndigheter och organ som finns i 

samhället så som skola, vård och hur olika resurser ska fördelas.  

 

Respondent E, F och H följer både inrikes- och utrikespolitiken genom sociala medier 

och andra kanaler. Medborgare som läser om politik och partierna via tidningar eller 

internetsidor får en ökad kunskap och ökat intresse för politik
121

. Respondent G 

beskriver att hon inte följer politiken själv men får en uppdatering av vad som 

debatteras då hennes arbetsplats är en politiskt styrd organisation. Respondnet H 

beskriver att hon inte följer politiken aktivt på grund av tidsbrist. 

                                                 
119 Esaiasson, 2006: 185 
120 Oscarsson & Holmberg, 2013: 359 
121 Holmberg & Oscarsson, 2004: 209 
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”Eftersom vi alla påverkas på ett eller annat sätt av politiken, så är det en plikt att följa 

vad som händer omkring dig tycker jag.” (Respondent F) 

 

Alla respondenter förutom respondent F har röstat i allmänna val. Respondent F har inte 

röstat då han inte uppfyllde ålderskriteriet vid 2014 års val. Han uppger att han kommer 

att rösta i kommande val och ser röstandet som en medborgarplikt. Respondnet G 

beskriver om man inte röstar så kastar man bort sin frihet i samhället.  

 

”Jag röstar och genom att inte rösta kastar jag bort min frihet i samhället. Politiken är 

viktig för alla medborgare och vill man kunna påverka och göra skillnad i samhället är 

det viktigt att rösta.” (Respondent G) 

 

Respondent H uppger att det minsta man kan göra i politken som medborgare är att gå 

och rösta för att ha något inflytande i politiken. Respondent E röstar för ett parti som 

delar samma tankar som han i hopp om att hans värderingar ska representeras. Vidare 

beskriver respondent E att det är vitkigt att rösta på det parti som vill trygga samhället. 

Vissa medborgare ser valdeltagande som kan leda till gemensam vinst då ett parti man 

föredrar besitter makten
122

. Han beskriver:  

 

”Jag är för att man ska betala skatt och få tillbaka det av staten via bra välfärd. Sen visst 

delar jag vissa frågor med andra partier men det viktigaste för mig är välfärden för alla 

människor i samhället.” (Respondent E) 

 

Ingen av respondenterna var politiskt aktiva och anledningen till det varierade. 

Respondent E uppgav att han inte hade tid på grund av arbete och barn. Både 

respondent G och H har tidigare varit med i ungdomsförbund men avslutade 

medlemskapet då de kände att de inte fick ut mycket av det. Respondent F upplever 

politiken som oren och ser politiker som manipulerande istället för att vara objektiva 

och ärliga.  

 

”Jag kan diskutera politiken hemma och på jobbet men inget som påverkar samhället på 

något sätt. Jag röstar vid val och det är det enda politiska aktivitet som jag gör.” 

(Respondent H) 

 

                                                 
122 Bengtsson, 2008: 103 
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Alla respondenter kände att de kan till viss del påverka på arbetsplatsen förutom 

respondent E. Respondent E får direktiv från huvudkontoret som ska följas. Ibland får 

han fylla i utvärderingar men har inte märkt någon skillnad i det som påpekats. 

Respondent F uppgav att han helt kan styra sin arbetssituation då han arbetar på ett 

mindre gym. Respondent G känner att hon kan påverka sin situation och arbetsplats på 

individ och gruppnivå dock inte på organisationsnivå då det är politikerna som deligerar 

vad som ska göras och hur. Känslan för respondent G är att politikerna inte alltid är 

insatta hur verkligheten ser ut och att höga mål och krav kan sättas på dem som ska 

utföra arbetet.  

 

” Jag kan bland annat styra över mina egna tider och få min röst hörd mellan mig och min 

chef. I arbetsgruppen kan vi diskutera hur vi vill ändra på exempelvis vissa 

arbetsuppgifter vilket min chef beaktar… Jag har under senare tid börjat bli delaktig i 

facket för att få mina kollegors röster hörda. Genom att representera det fackliga ombudet 

i min arbetsgrupp kan jag göra mina kollegors röster hörda, och genom att blanda in 

facket i olika frågor som berör oss medarbetare kan förändringen ske snabbare då det 

oftast är lättare att prata med facket om “känsliga” saker och ting än att gå till sin närmsta 

chef.” (Respondent G) 

 

Medborgare som deltar i föreningar, så som exemeplvis fackförbund tenderar att utföra 

mer politiska handlingar och tenderar att vara mer politiskt aktiva. Detta kan även bidra 

till känslan av grupptillhörighet genom social integrering i samhället
123

.  

Respondent H beskriver också sin arbetsplats som politiskt styrd och att förslag till 

beslut lämnas till politikerna i nämnden. Men att de oftast samtycker till besluten om de 

är välformulerade och har starka skäl. På vissa arbetsplatser kan den anställde fatta 

beslut eller ge förslag till beslut vilket ökar demokratin på arbetsplatsen och bidrar till 

mer engagemang och kunskap om politik och tillit samt förtroende även utanför 

arbetsplatsen
124

. Respondent H kan även styra sin arbetstid till viss del i samråd med 

arbetsgruppen och enhetschef.  

 

Resursförklaringar beskriver att unga vuxna utrikesfödda, arbetslösa och de som bor 

själva deltar mindre i allmänna val. Studien har inte visat någon skillnad. Eftersom alla 

respondenter hade någon form av sysselsättning som arbete eller pågående studier så 

                                                 
123 Bengtsson, 2008: 107-109 
124 Adman, 2006: 163 
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kan man inte dra en slutsats i om de hade deltagit i allmänna val eller inte om de inte 

hade haft någon sysselsättning.  

 

Respondent F kommer att rösta på det parti som han känner mest tillit för att styra 

landet. Han ser röstandet som en plikt. Respondent G uppger när hon en gång tidigare 

röstat så har hon varit påverkad av familj och vänner men nu när hon har blivit mer 

insatt i politiken genom sitt arbete så kommer hon fatta egna beslut om vilket parit hon 

ska rösta på. Resursförklaringar beskriver att ålder, civilstånd, uppväxt och 

sysselsättning kan påverka politiskt handlande i allmänna val
125

. Här kan man se att 

respondent G genom sitt arbete fått mer kunskap kring politik. Tidigare hade hon 

påverkats av sitt kontaktnät som då ledde till att hon röstade på just det parti. 

Respondent G:s livssituation ändrades genom att hon började arbeta i en politiskt styrd 

organisation som i sin tur gav henne mer kunskap och påverkade hennes politiska 

handlingar.  Politisk handling kan öka beroende på livscyckeleffekten det vill säga om 

man börjar arbeta, får barn så kan det medverka att man tänker mer king frågor 

exempelvis, skatt, vård, skola och därav ökar politiska handlingar i hopp om att skapa 

ett bättre samhälle. Studier visar att tjänstemän deltar mer i allmänna val vilket även kan 

relateras till respondent G och tolkningen utrifrån det kan vara att hon som tjänsteman 

fått mer kunskap kring politik
126

. Studier har även visat att högutbildade deltar mer än 

lågutbildade och här kan man relatera till kunskap kring politik och vad politik kan 

bidra med
127

. Respondent H beskriver att hon innan val brukar läsa på om partierna 

samt vad de strävar efter. Respondent H tycker att det är vitkigt att partierna ska sträva 

mot ett bra och fungerande välfärds samhälle med god vård och bra skolor. I vissa fall 

har respondenten fyllt i frågeformulär om vilket parti man kan tillhöra men inte baserat 

enbart på det.  

 

Respondent E och F känner inte förtroende för det politiska systemet eller 

institutionerna.  

 

”Jag har absolut inte fullt förtroende för det politiska systemet eller institutioner eftersom 

systemet är byggt efter det akademiska och korrekta språket. På så sätt utesluter man en 

hel del grupper i samhället, vilket är fel. För att mitt förtroende ska öka till politiken och 

                                                 
125 Oscarson & Holmberg, 2013: 47 
126 Oscarsson & Holmberg, 2013: 47-51 
127 SCB, 2014 
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institutioner i Sverige, vill jag se att det är enklare att ta sig fram, trots begränsade 

språkkunnigheter. Fler broar ska byggas, inte murar.” (Respondnet F) 

 

Individer som inte har stort förtroende för politiker eller inte tycker att valdeltagandet är 

viktigt finns det risk för att inte delta i allmänna val
128

. De flesta som deltar i allmänna 

val har en motivationsförklaring så som att de kan göra en skillnad
129

. Detta kan även 

appliceras på respondenteras svar kring varför de deltar i allmänna val. 

 

Både respondent G och H har förtroende för det politiska systemet och institutionerna. 

De uttrycker att institutionerna sköter sig. Respondent H uppger att hon har förtroende 

men att hon inte skulle ha förtroende om exempelvis Sverigedemokraterna vann valet.  

 

”Sen måste jag erkänna att jag inte har full koll på hur politiken och systemet ser ut. Det jag är glad över 

är att alla partierna kan vara med i röstande kring olika frågor och få sin röst hörd så att det inte blir 

enbart ett parti som fattar just alla beslut. Det måste finas något samförstånd mellan partierna kring olika 

beslut som fattas.” (Respondent H) 

 

5.3 Finns det skillnader eller likheter bland inrikes- och utrikesfödda 

unga vuxna medborgare gällande politiska handlingar samt om det 

finns skillnad i deras levnadsförhållanden som påverkar politiska 

handlingar? 

Utrikes- och inrikesfödda respondenter har samma levnadsförhållanden, alla hade någon 

form av sysselsätning, vissa bor ensamma och vissa hade sambo eller är gifta och vissa 

hade barn. Resursförklaringar beskriver att unga vuxna utrikesfödda, arbetslösa och de 

som bor själva deltar mindre i allmänna val. Studien har inte visat någon skillnad mellan 

utrikesfödda och inrikesfödda när det gäller att delta i allmänna val och inte heller 

någon skillnad i om man bor ensam eller med någon. Eftersom alla respondenter hade 

någon form av sysselsättning som arbete eller pågående studier så kan man inte dra en 

slutsats i om de hade deltagit i allmänna val eller inte om de inte hade haft någon 

sysselsättning. När det kommer till utbildningsnivå så skiljer det sig två procentenheter 

mellan inrikes- och utrikesfödda unga vuxna medborgare
130

. Alla respondenter röstade i 

allmänna val men intresset och förtroendet för politiken varierade bland respondenterna 
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129
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dock inte baserat på föddelseland. Studier har visat att inrikesfödda röstar i högre 

utsträckning än utrikesfödda men skillnaden har minskat efter 90 talet
131

. I denna studie 

har det visat sig att de röstar i samma utsträckning.  

 

Oavsett om man är inrikes eller utrikes född så medverkar delaktighet i samhället, 

skolan eller föreningar till en gemensamhetskänsla och strävan i ett mångkulturellt 

samhälle är att alla medborgare ska kunna påverka
132

.  

 

Respondenternas svar både bland inrikes- och utrikesfödda visade på högt 

valdeltagande. Utrifrån teorin individförklaringar beskrivs att om valdeltagandet är lågt 

så brukar det vara större skillnader bland samhällets grupper medan om valdeltagandet 

är högt så blir det mer jämställt bland samhällets grupper
133

.  

 

Det var främst en respondent, respondent C som saknade intresse för politik vilket inte 

kan relateras till etnicitet. Utrifrån teorin individförklaringar så beskrivs i 

motivationsförklaringar att individer med lågt politiskt intresse har ett lågt 

valdeltagande
134

. Men tidigare forskning har visat att det har skett en ökning bland de 

som saknar förtroende för systemet och politiker
135

. 

 

  

                                                 
131 SCB, 2014 
132 Darvishpour & Westin, 2015: 66-69 
133 Oscarrson & Holmberg, 2013: 46 
134 Holmberg & Oscarrson, 2004: 20-21 
135 Bengtsson, 2008: 109 
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6 Slutdiskussion 

Syftet med studien är att undersöka på individnivå hur politiska handlingar ser ut och 

om de skiljer sig beroende på levnadsförhållanden mellan unga vuxna inrikes- och 

utrikesfödda medborgare. Studien visade ingen skillnad bland inrikes eller utrikesfödda 

på politiska handlingar utifrån deras levnadsförhållanden. Anledningen till det kan vara 

att de respondenter som var utrikesfödda kom till Sverige som små barn och fått ta del 

av samhället på samma sätt som en inrikesfödd. Det vore vidare intressant att se om det 

finns en skillnad bland äldre inrikes- och utrikesfödda som kommit till Sverige i senare 

livsskede. Resultatet i studien som är att det inte finns någon skillnad bland unga vuxna 

inrikes- och utrikesfödda medborgare gällande politiskt handlande kan bero på att alla 

respondenter hade någon form av sysselsättning.  Det som även skulle vara intressant är 

om man intervjuade respondenter som hade sysselsättning i form av arbete eller studier 

och de som inte hade det. Eftersom jag enbart intervjuade 8 respondenter så är studien 

inte generaliserbar men det vore intressant att se om resultatet skulle skilja sig mer om 

det var fler som deltog. Tidigare forskning kunde appliceras och referaras till vissa svar 

respondenterna hade. Däremot så visade inte  min studie på att unga vuxna inte deltog i 

allmänna val. Tidsbrist var en av argumenten till icke politiskt handlande och det 

baserades på olika livsförhållande, både de som inte hade och de som hade barn, de som 

bodde själva eller sambo. Detta kan relateras till teorin individförklaringar som 

beskriver resurser som kan medverka till ökad politisk handling men även minskad 

politisk handling och då är tiden en bristande resurs för vissa respondenter. Även 

motivationsförklaringar kan leda till politiskt handlande beroende på vad man har för 

intressen och vilket parti som berör ens intressen.  

 

Hade jag haft mer tidsutrymme så hade jag antigen intervjuat betydligt fler respondenter 

för att trovärdigheten bland respondenter ska öka. Det hade även varit intressant att se 

vad resultaten skulle blivit om man gjorde kvalitativ enkätstudie då trovärdigheten kan 

öka ytterligare genom fler respondenters svar.  
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Bilagor 

Intervjuguide 

 

1. Uppgifter om personen:  

 Hur gammal är du? 

 Vilket kön anser du dig tillhöra?  

 Är du bosatt i Kronobergslän? 

 Vilken sysselsättning har du?  

 Vad har du för utbildning?  

 Bor du själv eller har sambo/gift/familj?  

 Är du inrikes- eller utrikesfödd? 

 

2. Hur skulle du beskriva begreppet politik? 

3. Följer du politiken och på vilket sätt? Om inte varför?  

 Följer du politiken i Sverige och andra länder? Om inte varför? 

4. Är du politiskt aktiv och på vilket sätt? Om inte varför?  

5. Har du möjlighet att påverka din situation exempelvis på arbetsplatsen eller på 

annat sätt? 

6. Går du och röstar när det är val? varför? 

7. Hur kommer du fram till vilket parti du ska rösta på?  

8. Har du förtroende för det politiska systemet och institutioner?  

 


