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Abstract 

 
The predicament of rational choice models in politics is seemingly the irrationality of 

participation in politics activity, in such, by voting. That it is irrational for most of the 

taxpayers to vote nor to attain education about politics. Some authors propose different 

approaches to understand why people vote, such as civic duty and civic voluntarism model.   

This essay examines language barrier and how it affects the voter turnout in Sweden. 

Furthermore, we observe foreign-born Swedes in Skärholmen region, and ask ourselves: 

 

• Should language deficiency lead to lower division? 

• If those with language shortages still vote, what is important to them? 

 

The study shows that people with higher language skills also tend to vote more often than 

others. And for those who have a lower language skill differs within the group some votes 

regardless and other abstain. I intend to link my research to existing theories to confront the 

theories with new empirical knowledge, using a hypothetical-deductive method. 
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1. Inledning  

 

I takt med att antalet utrikesfödda fortsätter att öka bland den svenska befolkningen 

prioriteras frågan om deras integration. Invandrare är i högre utsträckning än andra 

medborgare outbildade, arbetslösa och segregerade i förorter. Vidare är deras medianinkomst 

ofta lägre (Delmi, 2017). Det är oftast denna grupp som står utanför de arenor där politiska 

beslut fattas. Sammanfattningsvis tyder detta alltjämt på en misslyckad integration. En 

anledning till den misslyckade integrationen har argumenterats vara utrikesföddas 

språkkunskaper (Karlsson & Tibajev, 2014); författarna utgår från att språkkunskaper är 

nyckeln till adekvat integration.  

 Deltagande i de allmänna valen betraktas oftast som centralt för ett välfungerande 

demokratiskt system, högt valdeltagande kan stimulera god integration (Delmi, 2017). Men 

diskussionen om den fortsatta utvecklingen gällande utrikesföddas politiska integrering har 

trots allt hamnat i skymundan. Inom demokratiforskning mäts bland annat demokratinivån 

utifrån hur stort förtroende dess befolkning har gentemot regeringen. Ett högt valdeltagande 

indikerar ett högt förtroende för de svenska institutionerna (Vanhanen, 2000). Det är särskilt 

angeläget att synliggöra problematiken kring den politiska integrationen av utrikesfödda; 

genom att belysa och diskutera det låga valdeltagandet bland utrikesfödda, kan vi ge upphov 

till vidare forskning. I Grundlagsutredningen (2004) argumenterade forskare för att ett 

sjunkande valdeltagande skulle medföra att värdet av en demokrati urholkades (Dir, 2004).  

Högt valdeltagande betraktas därför som en indikation på demokratins hälsa och anses vara en 

av grundpelarna för det demokratiska idealet för politisk jämlikhet (Lijphart, 1997). 

Sverige har ett högt valdeltagande. I genomsnitt röstar 83 procent av de som är 

röstberättigade. Dessa höga procentuella värden visar dock inte en helt korrekt bild av det 

svenska valdeltagandet. En del minoritetsgrupper, särskilt utrikesfödda svenskar, delar inte 

samma entusiasm vid valtillfällen; utrikesfödda röstar i betydligt mindre utsträckning än 

inrikes födda svenskar (Delmi, 2017). 

Bennulf och Hedberg (1999) lyfter fram tre faktorer som förklarar varför väljaren 

röstar vid val. Den första är väljarens resurser: kunskap, utbildning och inkomst. Den andra är 

väljarens vilja och mottaglighet att bli informerad av partier och massmedier. Den tredje 

handlar om väljarens uppfattningar om valets innebörd (Bennulf & Hedberg, 1999). Jag 

kommer i denna studie att beröra den första av dessa faktorer (resurser). Mer specifikt 
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kommer språkkunskaper undersökas, för att utröna varför utrikesfödda svenskar inte röstar i 

samma utsträckning som inrikes födda svenskar.  

Medborgare skall kunna ges möjlighet att utöva inflytande över lagstiftning och 

politiska beslut. Den främsta vägen till detta är genom politiskt deltagande (Milner, 2002). 

Politiskt deltagande ger individer möjlighet till att påverka resultatet av beslutsprocesserna. 

Därmed kan dessa individer försvara sina intressen eller intressen för den grupp de tillhör. 

När en minoritetsgrupp inte når de önskvärda röstningsvärdena för ett jämlikt politiskt 

valdeltagande ger det upphov till ett representationsgap (Delmi, 2017). Utrikesföddas 

representation i politiska församlingar har ökat över tid, men är fortfarande en 

underrepresenterad grupp vid valtillfällen.  

I denna studie ämnar jag undersöka språkkunskaper hos invandrare och hur bristande 

språkkunskaper kan fungera som en barriär för valdeltagande vid riksdags-, kommun- och 

landstingsvalet 2018. Litteratursökningen som har genomförts indikerar att det verkar 

föreligga brist på forskning om språkets betydelse inför val; därför är vikten av en sådan 

undersökning viktig och välbehövlig.  
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2. Syfte och frågeställning  

 

Denna uppsats syftar till att undersöka utrikesfödda och inrikes födda svenskar i 

Skärholmens stadsdel bestående av: Bredäng, Vårberg, Skärholmen och Sätra, gällande dessa 

respondenters valdeltagande i riksdags-, kommun- och landstingsvalet för att kunna 

konstatera ett eventuellt samband mellan bristande språkkunskaper och lågt valdeltagandet. 

Personer med språkbrister har inte tidigare berörts i studier om valdeltagande bland 

utrikesfödda. Därför är det också viktigt att studera de skälen som kan tänkas ligga till grund 

för valdeltagande. Föreliggande studie kommer att inkludera sådana personer genom att göra 

sig tillgänglig på fler språk.  

De frågeställningar jag valt att arbeta med är: 

• Finns det ett samband mellan språkbrister i det svenska språket för 

utrikesfödda svenskar och lägre valdeltagande? 

• Om de med språkbrister ändå röstar, vad är viktigt för dem? 

 

Hypoteser lyder som följande:  

H1: Högre språkkunskaper bland utrikesfödda leder till högre valdeltagande. 

H2: Lägre språkkunskaper bland utrikesfödda leder till lägre valdeltagande.  
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3. Bakgrund  

Invandrares egna bedömningar av sina möjligheter till att påverka sin levnadssituation 

är generellt sett lägre än övriga svenskars. Invandrare är också något mer politiskt 

exkluderade; de har svagare intresse för politik, de känner inte samma partitillhörighet och de 

känner svagare samhörighet med de organiserade rörelserna i samhället (Medborgarnas makt, 

2008).  

Sverige har ända sedan 1930-talet ansetts vara ett tryggt land med många möjligheter 

för invandrare. Under 1970-talet immigrerade många till Sverige och fungerade som 

arbetskraft. Under de senaste två decennierna har många flyttat till Sverige på grund av de 

svåra omständigheterna i hemländerna; ett talande exempel är den beryktade ”arabvåren” som 

har tvingat ett stort antal människor fly sina hemländer och ansöka om asyl i Sverige. År 2017 

sökte cirka 145 000 personer asyl i Sverige (SCB, 2018). Den totala invandringen i Sverige 

beräknas uppnå 1,9 miljoner vilket motsvarar 19 procent av den totala befolkningen i Sverige. 

Bland den största invandrargruppen återfinns människor från Mellanöstern och Afrika (SCB, 

2019). 

För invandrare är det vanligt att bo i storstadsområden. Närmare 25 procent av 

Stockholms invånare är utrikesfödda (SCB, 2019). Den svenska bostadspolitiken under 1970-

talet har i synnerhet kretsat kring den socioekonomiska segregationen i 

miljonprogramsområden, som på senare år även kallats för den etniska bostadssegregationen 

(Hjerm & Petersson, 2007). Dessa områden definieras som ett svensk glest område med allt 

större sociala och politiska problem (Statens offentliga utredningar, 2016) med lågt 

valdeltagande. 

Uppgifter från Statistiska Centralbyrån visar att skillnaden i valdeltagande mellan 

utrikes och inrikes födda medborgare är stor. Vi kan se att utrikesfödda röstar i betydligt lägre 

utsträckning än inrikes födda svenskar. I riksdagsvalet 2014 skiljde sig valdeltagandet mellan 

inrikes- och utrikesfödda svenskar med 17 procentenheter, varav 89% var inrikes födda och 

72% var utrikes födda. Vid beaktande av andra faktorer som inkomst och utbildningsnivå 

tenderar denna grupp att rösta i mindre omfång än övriga svenskar. Personer som har en högre 

utbildningsnivå och inkomst tenderar att förknippas med 12–14 procentenheter högre 

valdeltagande än personer med lägre inkomst och utbildning (Delmi, 2017).  

Det finns många bakomliggande faktorer till valdeltagande, exempelvis geografisk 

position. Den enskilde individen deltar troligtvis mer aktivt i politiken om denne bor i ett 

område med högt valdeltagande (SCB, 2018). Således är det logiskt att invandrare som bor i 

utsatta områden, där majoriteten också är invandrare, röstar i mindre omfång. Faktorer som 
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kan tänkas ligga bakom det låga valdeltagandet hos invandrare har argumenterats vara av 

socioekonomisk natur, utbildningsnivå, inkomst och yrkesstatus (Delmi, 2017). Språk är en 

aspekt av utbildning och utgör en nyckelfaktor i föreliggande studie då förståelse och 

färdigheter i språket som talas av en majoritet i landet underlättar och stimulerar god 

integration och socialisering. Jag kommer därför att studera en av de 

socioekonomiska faktorerna ”språkkunskap”. Språk är ett viktigt verktyg för människor för att 

kunna bilda en identitet där individen förhåller sig till sin omgivning och skapar uppfattningar 

om sig själv (Johansson, 2000). Bristande kunskaper och färdigheter i det svenska språket är 

ett av hindren som gör det svårare för invandrare att integreras i det svenska samhället 

(Rapport Integration, 2001). 

  

 

Avgränsningar  

På grund av tidsram och resurser, har jag begränsat arbetet till att endast studera 

Skärholmens distrikt; Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Jag finner området 

representativt för områden som lider av socioekonomiska svårigheter (Skärholmens 

Stadsdelsnämnd, 2016). Då jag ämnar studera skillnaden i valdeltagandet och språkkunskap 

behöver jag ett urval som uppvisar avvikande skillnader bland utrikes födda och inrikes 

födda. Jag anser att Skärholmen uppvisar dessa egenskaper och är i hög grad relevant för 

föreliggande Studie.  

Denna undersökning har även begränsats till att endast undersöka valdeltagandet i 

riksdagsvalet, kommunvalet och landstingsvalet. Exkluderandet av andra beroende variabler 

av politiskt deltagande (som EU-valet och andra engagemang inom politiken som 

medlemskap i partier och dylikt) har gjorts på grund av att dessa anses vara irrelevanta för 

uppsatsens syfte. De tre angripande sätten av valdeltagande kan ge en tillräcklig bild av 

politisk deltagande inom den avsedda populationen.  

Valdeltagande innebär att deltagarna ska erhålla rösträtt i minst ett val (riksdagsvalet, 

kommunvalet och landstingsvalet). Det innebär således att en person inte behöver erhålla 

medborgarskap, utan endast inneha rösträtt för att delta i undersökningen. Föreliggande studie 

har även avstått från att inkludera andra variabler som enligt tidigare forskning tillfört högre 

förklaringskraft. Detta är variabler som inkomst, yrkesposition, vistelsetid i Sverige samt 

civilstånd och dylikt, på grund av studiens ramverk, tidsram samt för att avgränsa studiens 

omfång.      
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Definition 

Denna studie undersöker utrikesfödda och den språkliga barriärens samband med 

valdeltagande i de nationella valen. Behovet av att definiera begreppen som studeras är viktigt 

då det finns flera breda definitioner av begreppet.   

Begreppet "invandrare” är inte entydigt och definieras på en mängd olika sätt. Hur 

denna skall avgränsas är inte självklart. I studien kategoriseras personen som invandrare om 

denne är född utomlands och folkbokförts i Sverige. I föreliggande studie är begreppet 

invandrare synonymt med utrikesfödd.  

 

Tillvägagångssätt 

Egenskaperna som är viktiga för studien är geografisk tillhörighet i Skärholmen samt 

röstberättigande. Därmed har denna studie utgått från ett urval, oberoende av respondenternas 

nationalitet, medborgarskap, socioekonomisk status och dylikt.  

Sammanställd statistik från Skärholmens stadsförvaltning och data från Statistiska 

centralbyrån har använts i kombination med studiens enkäter för att ge en bättre bild av 

området. Data som tagits fram pekar mot en sämre socioekonomisk status för området till 

skillnad från andra områden vilket styrker valet av urvalsgrupp till föreliggande studie. En 

enkätundersökning ansågs vara lämpligast vid datainsamlingen. Enkäten är utskriven på fyra 

språk: svenska, engelska, arabiska och turkiska, med anledning av att den avsedda 

populationen troligtvis varierar i sina svenska språkkunskaper. Genom att göra enkäten 

tillgänglig på flera språk kunde jag inkludera fler respondenter än tidigare forskning. Därefter 

har statistiska analyser gjorts med hjälp av Microsoft Excel och Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) för att studera huruvida det föreligger ett samband mellan 

valdeltagande och språkkunskap. I sista delen av uppsatsen analyseras resultaten utifrån de 

teoretiska utgångspunkterna som har valts.          
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Databearbetning och operationalisering  

Undersökningen bestod av 112 respondenter som fick besvara en enkät som bestod av 

nio frågor. De första frågorna berörde respondenternas egenskaper. Kön är uppdelat på en 

nominal skala (män = 1; kvinna = 2). Tabell 1 visar att det nästan är lika många kvinnor som 

män som har medverkat i undersökningen. Eftersom det finns ett ålderskrav på röstning, är 

ytterligare ett inklusionskriterie att deltagaren måste vara minst 18 år fyllda inför respektive 

val, samt att deltagaren skall varit folkbokförda i Sverige (Valmyndigheten, 2019). I och med 

att respondenternas ålder skiljde sig kraftigt åt blev det en naturlig uppdelning. Jag har skapat 

en dummyvariabel för ålder. Där har jag delat in respondenterna i en nominal skala där yngre 

(1) och äldre (2). Yngre respondenter är 40 år eller yngre och äldre respondenter är 41 år eller 

äldre. Valet av ålderskategori grundar sig på medianen av alla deltagares ålder. Utifrån 

medianfördelningen har vi 56 respondenter som klassificeras som yngre och 56 respondenter 

som klassificeras som äldre. Frågan om bakgrunden avser om respondenten är inrikes född 

eller utrikesfödd och har kategoriserats som 0 = Utrikesfödd och 1 = Inrikes född. Det visar 

sig att respondenterna tenderar att vara utrikesfödda; cirka 72 procent är utrikesfödda och 

endast 28 procent är inrikes födda. Enligt statistik från Skärholmens distrikt är 71 procent av 

Skärholmens invånare utrikesfödda, vilket indikerar att uppsatsens stickprov kan vara 

representativt för den avsedda populationen (Skärholmens Stadsdelsnämnd, 2019).  

För att göra begrepp användbara i empiriska undersökningar som denna måste vi göra 

begreppen mätbara. För att mäta kunskapsnivån bland respondenterna har tre frågor 

formulerats. Den första berör utbildningen, den andra språknivån och den tredje det politiska 

språkets upplevda svårighetsgrad. Dessa variabler utgör den socioekonomiska statusen för 

respondenterna. Tidigare forskning visar att högre utbildning ger högre yrkesposition och 

inkomst (Verba, Schlozman & Brady, 1995). Denna variabel kan alltså ge en indikation om 

respondenternas möjligheter och resurser att engagera sig politiskt. Högre utbildning verkar 

generera i högre valdeltagande; utbildningen är kategoriserad i 5 kategorier:  0 = Ingen skola, 

1 = Svenska för invandrare, 2 = Förgymnasial, 3 = Gymnasial, 5 = Eftergymnasial mindre än 

3 år samt 5 = Eftergymnasial, minst 3 år. 

34 (n) deltagare var utbildade på en eftergymnasial nivå (längre än tre år), 21 (n) 

deltagare hade eftergymnasial utbildning (maximalt tre år), 28 (n) deltagare hade gymnasial 
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utbildning, 1 (n) deltagare hade förgymnasial utbildning, 18 (n) deltagare hade SFI-utbildning 

medan 10 (n) deltagare saknade utbildning. Full demografisk data visas i Tabell 1.   

Språkkunskap användes som mått för den kognitiva och kommunikativa förmågan hos 

respondenterna (SCB, 2015). Denna variabel är den primära oberoende variabel, som kodats: 

1 = mycket dålig; 2 = dålig; 3 = varken bra eller dålig; 4 = bra och 5 = mycket bra. 35 

deltagare uppgav att de hade mycket bra språkkunskap.  32 deltagare uppgav att de hade bra 

språkkunskap, 23 personer uppgav varken bra eller dålig språkkunskap medan 10 deltagare 

uppgav dålig språkkunskap och 12 deltagare bedömde sin egen språkkunskap som mycket 

dålig.  

Vid frågan om hur respondenterna uppfattar det politiska språkets svårighetsgrad, 

hade en majoritet uppgett att det politiska språket är svårbegripligt. Eftersom språkkunskap 

anses vara en viktig komponent i integration, kan även den upplevda svårighetsgraden av det 

politiska språket vara viktigt att undersöka (Verba et al., 1995). Detta visas i den deskriptiva 

statistiken i Tabell 1, där medelvärdet är 2.32 (SD = .74). Denna variabel har kodats till 1-3, 

som följande: 1 = enkelt; 2 = lagom; 3 = svårt. 

Valdeltagande som är vår beroende variabel (Y) är en dikotom variabel. Våra 

beroende variabler är riksdags-, kommun- och landstingsvalet och förtäljer vilka personer som 

röstar vid valen. 84 procent hade uppgett att de hade röstat i riksdagsvalet, 72 procent 

landstingvalet och 79 procent kommunvalet. 

Vidare har jag andra oberoende stödvariabler, som möjligen kan påverka 

valdeltagandet. Dessa variabler är: viktigt att rösta, vän, sociala medier, tidningar och 

valkampanjer. Dessa syftar till den teoretiska delen av Verba och medförfattare (1995) tre 

tillgångar för aktivt valdeltagande, mer specifikt motivationen och intresse för valdeltagande. 

Dessa är dikotoma variabler som bara kan anta två värden: ja eller nej.  

För att undersöka variabler i relation till den rationella teorin har resterande av 

variablerna om partipolitik, ideologi, blocktillhörighet, partipolitik förra mandatperiod, 

partiets vallöften kommande mandatperiod, och partiledare kodats till en femgradig 

likertskala (1 = Inte stor betydelse; 5 = Mycket stor betydelse). Detta för att se vad som 

påverkar respondenterna inför valet (Downs, 1957).   

 

 



   
 

 
  11 

 

 

 

 

Tabell 1.1 
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4. Teoretisk referensram   
 

I detta avsnitt diskuteras de teorier som har använts i studien. De teorier som presenteras är 

betydelsefulla för fenomenet valdeltagande. Första delen av detta kapitel lyfter fram den 

huvudsakliga och mest relevanta teorin, Rational choice; därefter kombineras några fler 

besläktade teorier för att på bästa sätt kunna ge svar på studiens syfte och 

huvudfrågor. Införandet av ekonomisk teori i studien används för att förstå logiken bakom 

valdeltagande.    

Rational choice   

Det är allmänt känt att partier eftersträvar röster för att få mandat till att föra fram sin 

politik. Därför är det viktigt att veta hur medborgare röstar. Teorin gör antagandet att den 

civila människan handlar rationellt. I denna modell som förs fram menar man att den civila 

människan också handlar rationellt inom politiken.  Detta innebär att personen tenderar att 

rösta på det parti som denne tror kommer att åstadkomma jämfört med andra partier.  

Vad detta innebär i praktiken exemplifieras av Antony Downs (1957) 

i An economic theory of democracy, där han argumenterar för att alla aktörer (den civila 

medborgaren, partier och organisationer etc.) handlar rationellt i alla avseenden för att erhålla 

den maximala nyttan av det eventuella utfallet.   

När det handlar om individen och valdeltagande, röstar individen för det parti som 

den beräknat kommer generera högst vinstmarginal. För att veta vilket parti den rationella 

väljaren bör rösta på, jämför individen marginalvinningen för ökad inkomst som hen räknar 

med att få om varje parti skulle bilda sin regering. Det centrala antagandet i teorin bygger på 

att medborgaren strävar efter att uppfylla sina behov med minimal användning av resurser och 

åtar sig endast åtgärder vars marginalavkastning överstiger 

marginalkostnaden (Downs, 1957). Väljaren kan exempelvis basera sitt val på partier genom 

att jämföra den befintliga regeringens prestation (mätt i  exempelvis intäkter), med hur 

oppositionspartierna planerat och utlovat att prestera om de varit vid makten.    

I ett flerpartisystem jämför den rationella väljaren det nuvarande partiet vid makten med 

vilken av oppositionspartierna som har högsta nuvarande prestationsgrad det vill säga, vilket 

som skulle ge högst vinning i inkomst om de vore vid makten.  I ett flerpartisystem kan 

väljaren även agera strategiskt. Det vill säga, de kan rösta för ett annat parti än dess egna, för 

att hålla ett särskilt opopulärt parti borta från makten.  

Dessa antaganden om den rationella väljaren föreligger under den osanna verklighetsbilden 

av samhället där allt är perfekt, informationen är komplett och att valdeltagandet inte kostar 
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något för röstaren. Alla väljare skulle enkelt kunna veta vilket parti som företräder de bäst, 

men så är inte fallet. I verkligheten förhindrar osäkerheten och bristande information även den 

mest intelligenta och välinformerade väljaren. 

  

“Uncertainty is any lack of sure knowledge about the course of past, present, 

future, or hypothetical events.” (Downs 1957, s.77)    

  

Downs (1957) presenterar fem olika sätt som leder till osäkerhet vid val;  

  

“Voters may be uncertain in the following ways:  

1. They may be aware that their total utility incomes have altered, but be uncertain about 

what caused them to do so, particularly about whether government or private action 

was responsible.  

2. They may not know the repercussions upon their own utility incomes of some 

proposed (or undertaken) government action, mainly because they do not know what 

changes in objective conditions it would cause.  

3. They may be completely unaware of certain actions being carried out by the 

government, or of alternatives the government could have undertaken, or of both.  

4. They may be uncertain how much influence their own views have on the formation of 

government policy.  

5. They may be uncertain about how other citizens plan to vote."(Downs 1957, s.80)   

  

  

Partier vet inte alltid vad väljare vill och väljare vet inte heller vad regeringen eller 

oppositionen har gjort, gör eller bör göra för att tillfredsställa väljarnas behov. Väljaren kan 

endast hypotetiskt uppskatta profiten denne kan erhålla med den sittande regeringen.  

Den rationella medborgaren definierar sin egen syn på hur ”det goda samhället” bör 

vara; en syn som återspeglar vad väljarens tycker är ett bra respektive dåligt 

samhälle. Individen ser därför regeringens uppgift som uppnåendet av “det goda 

samhället”. Väljarens utvärdering av varje parti hänger slutligen på dennes kunskap om dess 

politik och relationen mellan väljarens politiska kunskap i kombination med dennes syn på 

vad det goda samhället innebär (Downs, 1957).   
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Medianväljarteorin   

 I det politiska multidimensionella flerpartisystemet är ideologier en produkt ämnat för att 

få anhängare till partier. Partier låter sig inte väljas på grund av ståndpunkter i vissa 

samhällsfrågor, utan mellan ideologier. Väljare kan använda ideologin som riktmått om dess 

kunskap om politiken är begränsad (Downs, 1957). Ideologier ses som samhällsvisioner som 

indikerar vad partiernas politik bör vara. Således behöver inte väljarna ha några förkunskaper 

om politiken som förs utan väljer det partiet som representerats i höger-vänster-skalan (Ibid).  

 

The Paradox of voting   

Downs förklarar vidare att i större valomgångar är det rationellt för en medborgare att inte 

rösta, eftersom sannolikheten för att väljaren enskilt ska avgöra resultatet är mycket litet. 

Detta innebär att kostnaden överstiger fördelarna med att rösta. Men om ingen röstar återfår 

väljaren som röstar betydligt större inflytande och har godare chanser till att få sina intressen 

representerade (Riker & Ordeshook, 1968). Det visar sig att medborgaren tenderar att rösta 

oavsett om kostnaden är högre än den potential vinningen; alltså röstar dessa individer 

irrationellt. Detta gav upphov till det som Downs (1957) kallade för röstningsparadox. 

Röstningsparadoxen motsäger Downs prediktion om att människor inte kommer att rösta 

enligt den ekonomiska kalkylen han utgick ifrån och som på senare tid konkretiserats av Riker 

och Ordeshook (1968). Downs menar att röstningen sker om;       

 

 pB - C > 0 

•   P står för sannolikheten för att väljarens enskilda röst skulle kunna vara den 

avgörande faktorn för valresultatet.  

• (B) väljarens förmån från valresultatet om det favoriserade parti vinner. (Subtraherat 

med;) 

•  C kostnaden för att rösta. 

 

Det är sällan som nyttan överstiger kostnaden, därav konstaterar Downs (1957) att en 

rationell människa inte kommer att rösta. Det måste finns andra fördelar till varför dessa 

människor går och röstar.  Riker och Ordeshook (1968) introducerade D-term, som 

inkluderar psykologisk nytta, som bland annat nyttan av medborglig plikt (civic duty) som 

individen upplever när de röstar (Verba et al, 1995). Röstningskalkylen utgår därav från 

den uppdaterade formeln: pB - C + D > 0   
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 Civic duty och CVM  

Galais och Blais (2016) menar på att högt valdeltagande även kan vara produkten av att 

medborgare känner sig skyldiga till att rösta i demokratiska länder. Blais, Young och Lapp 

(2000) har fastställt att de som känner en moralisk skyldighet att rösta också är mindre 

benägna att kalkylera fördelar gentemot kostnader när de röstar. Av de som tycker att det är 

en moralisk skyldighet att rösta, förblir röstningen en normativ handling. Antagandet att 

röstning är en medborglig plikt är tillräcklig för majoriteten av de potentiella väljarna, 

eftersom man får tillfredsställelse av att uppfylla sin 

samhällsplikt. Blais (2000) påvisar omfattande bevis som tyder på att den moraliska 

skyldigheten kvarstår som en av de viktigaste orsak till att människor väljer att delta i val.     

Något som Riker och Ordeshook (1968) vidare utvecklade ur Downs teori var 

argumentationen kring inklusionen av ”Civic Duty” i ekvationen kring valdeltagande. Den 

irrationella röstaren förse sig en känsla av medborglig plikt. Därmed kan vi förvänta oss att 

personen kommer att rösta. Om den potentiella röstaren uppfattar D ≥ C, kommer han eller 

hon förmodligen att rösta och om D ≤ C kommer de att avstå (Jankowski, 2002). Blais (2000) 

argumenterar för att de som röstar antingen har en stark känsla av medborglig plikt eller en 

stark politisk preferens. Om preferensen är svag är pliktkänslan mycket stark. Vi kan förvänta 

oss att en person med stark pliktkänsla anser att D ≥ C.  

  Studier visar att om man bor i en politiskt homogen miljö påverkar det den moraliska 

skyldigheten att rösta (Campbell, 2006). Strömblad och Myrberg (2012) påvisar att boende i 

socialt och ekonomiskt segregerade bostadsområden ökar sannolikheten för lägre 

valdeltagande.  

En annan modell som beskriver sambandet mellan socioekonomisk status och deltagande i 

val är den av Verba, Schlozman och Brady (1995), som lyfter fram den moderna klassiska 

teorin Civic voluntarism model för att förklara skillnader i väljares politiska deltagande i 

boken Civic Voluntarism in American Politics (Verba et al., 1995).   

För att undersöka varför personer deltar i den politiska sfären, ställer Verba och 

medförfattare (1995) istället sig frågandes till varför personer inte deltar i politiken. Svaret 

grundar sig på att personen inte kan, inte är intresserad eller att ingen hade tillfrågat den 

potentiella väljaren att delta. Därmed vilar CVM på tre teoretiska förklaringsfaktorer, 

bristande resurser, brist på motivation och brist på rekryterande nätverk. Resurser syftar på 

den socioekonomiska statusen som den drivande faktorn bakom det politiska 

deltagandet (Verba & Nie, 1972). Resurser avser faktorer som tid, kapital och medborglig 

kompetens/färdigheter (Verba et al., 1995).    



   
 

16 
 

 Resurser är den mest grundläggande komponenten i Civic voluntarism Model (Verba et 

al., 1995). Stratifieringen av resurser och dess nytta för att förstå bakgrunden och 

fördelningen av resurser bidrar inte bara till att förklara varför vissa människor är 

aktiva, men även hur de är aktiva (Verba et al., 1995). Tid och pengar är resurser som är 

betydelsefulla förklaringsfaktorer för politisk delaktighet gör sig gällande: Tid identifierar 

vilka som innehar fritiden att ta ställning i politiken, hitta information, engagera sig i olika 

organisationer. Högre inkomst kan även stimulera ett mer aktivt politiskt deltagande, i de fall 

där sådant engagemang kostar pengar (Ibid, s.290).  

Tid och pengar är inte de enda faktorerna i Verba och medförfattarnas (1995) 

undersökning. De medborgliga färdigheterna (Civic skills) inkluderar språkkunskap, 

utbildning, verksamhet i kyrkan, institutionella organisationer och jobbet med mera. Verba et 

al. (1995) påpekar att kommunikation- och organisatorisk förmåga tillåter medborgaren att 

effektivt utnyttja tid och pengar i politiska aktiviteter.     

  

 ”Citizens who can speak or write well or who are comfortable organizing and taking part in meetings are 

likely to be more effective when they get involved in politics. Those who possess civic skills should find political 

activity less daunting and costly, and, therefore, should be more likely to take part” (Verba et al., 1995, s. 304).   
  

De medborgliga färdigheterna produceras primärt i hemmet samt i skolan. Utbildning ökar 

sannolikheten för delaktighet i den politiska sfären i och med utvecklingen och ökad skriftlig 

och språklig kunskap (Verba el al., 1995). Skolan har också funnit ett lukrativt sätt för ökat 

medborglig förpliktelse (Civic duty) av politiskt deltagande, med hjälp av politisk 

undervisning och tidig inlärning (Verba et al., 1995).  

Vidare grundar sig resursteorin på den tidigare socioekonomiska modellen, där man mäter 

de socioekonomiska komponenterna utbildning, sysselsättning och inkomst. Ju högre 

socioekonomisk status en person innehar, desto högre sannolikhet är det att en person 

kommer att vara mer politiskt delaktig (Verba & Nie, 1972). Men, bara för att en har 

verktygen för ett möjligt politiskt engagemang, innebär det inte per automatik att denne är 

politiskt aktiv. Nästa komponent förklarar motivationen och intresset för politik, som kan 

resultera i politiskt engagemang (Verba el al., 1995).  

Verba och medförfattare (1995) demonstrerade i den tredje modellen att deltagande i 

politiska val kan förklaras av att den potentiella väljaren uppmuntrades av någon som redan 

har ett politiskt aktivt liv. Men, alla människor har inte ett aktivt politiskt nätverk att tillgå. 
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5. Tidigare forskning.  

Sverige har ett jämförelsevis högt valdeltagande, men en kontinuerlig kamp för ett 

högre valdeltagande har aldrig varit viktigare än nu.  

En pilotsatsning sker nu mot bakgrunden av oroväckande skillnader i valdeltagande 

mellan olika valdistrikt (Regeringen, 2015). Vad är det som ligger till grund för att vissa 

valdistrikt röstat i mindre utsträckning än andra? I Skärholmens stadsdel bestående av 

Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg röstade totalt 16 250 personer, vilket motsvarade 62 

procent av totalt 26 019 personerna som är folkbokförda i området. En 

alarmerande siffra, men relativt representativt bland områden som lider av socioekonomiska 

svårigheter samt en överrepresentation av minoritetsgrupper. Tidigare studier visar att 

valdeltagande bland röstberättiga medborgare är lägre hos de med invandrarbakgrund än de 

infödda medborgarna. Valdeltagandet varierar dock mellan olika invandrargrupper (SCB, 

2019).  

Det finns många förklaringar till varför dessa personer inte beger sig till vallokalen, 

som exempelvis misstroende för de svenska institutionerna, mindre politiskt engagemang och 

dylikt (Delmi, 2017). Tidigare studier visar att benägenheten att rösta i politiska val utvecklas 

under de tidiga levnadsåren och förblir oföränderlig. I kontrast talar andra forskare om 

socialisering (Wong, 2000; Ramakrishnan & Espenshade, 2001), där sociala värderingar, 

övertygelser och normer kan modifieras genom nya sociala upplevelser (Delmi, 2017). 

Således kan det finnas ett samband mellan vistelsetiden i Sverige med dennes valdeltagande. 

En ökad socialisering och förbättrad integration medför i sin tur till högre valdeltagande. Vi 

kan således konstatera att det finns en naturaliseringseffekt där vi kan se att personer med 

lång bosättningstid i Sverige röstar i högre utsträckning än nyanlända. Oavsett om en person 

lyckats socialisera sig, återstår den socioekonomiska faktorn som tillsammans med 

utbildningsnivån bidrar till att skillnaden i valdeltagandet är avsevärd.   

Enligt statsvetaren Magnus Dahlstedt är det den geografiska aspekten som varit en 

stor orsak till detta (Dahlstedt, 2005). Tittar man på grannområdet Hägersten ser vi att andelen 

som röstade var mycket mer 85 procent (Valmyndigheten, 2018).  Det visar sig att personer 

som bor i etniskt koncentrerade bostadsområden röstar i mindre utsträckning (Togeby, 1999). 

Vissa studier pekar på att ett bostadsområdets socioekonomiska status har en inverkan på 

individens benägenhet att rösta (Persson, 2013). 

 I forskningen har uttrycket ”svenskglesa områden” använts för att beskriva fenomenet 

ur en annan aspekt (Andersson, 2008). I den politiska debatten har man talat om 

”utanförskapsområden”, med vilket menas att en stor andel av befolkningen i dessa områden 
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saknar förankring i arbetsmarknaden, har låg utbildning och är bidragsberoende. Vidare visar 

det sig vara ett positivt samband mellan socioekonomisk status och politiskt engagemang 

(SOU, 2016), där individer med goda socioekonomiska förutsättningar och resurser röstar i 

högre utsträckning. Individers resurser anses därför klarläggande till att förstå politiskt 

valdeltagande, där högre inkomst, utbildning och yrkesposition medför ett aktivt 

valdeltagande (Franklin, 2004; Wigenmark, Emitslöf & Dunberg, 2017).      

 

Språkfärdigheter  

I en internationell jämförelse sammanställd av Economic Cooperation and 

Development (OECD; SCB, 2015), framgår det att Sverige, Finland, Norge och 

Nederländerna presterar högre än övriga länder inom läsning, räkning och problemlösning. 

Det positiva resultatet visade dock andra resultat, som exempelvis att en större mängd 

svenska vuxna medborgare har en mycket låg kunskapsnivå (SCB, 2015). 

Sammanfattningsvis är det ungefär en av sju svenskar som saknar tillräckliga färdigheter 

inom läsning och räkning. Denna oroväckande statistik indikerar att dessa personer inte skulle 

klara sig i arbetslivet eller utföra andra dylika sysslor (Ibid). 

Sverige ligger högt upp i den internationella jämförelsen OECB, men uppger även 

kraftig inomgruppsvarians (SCB, 2015). Vidare verkar det även finnas stora skillnader mellan 

utrikesfödda och inrikes födda gällande kunskapsnivån. Ungefär 17 procent av den vuxna 

befolkningen i Sverige är födda utomlands, men drygt 35 procent av utrikesfödda svenskar 

uppvisar otillräckliga färdigheter i kunskapstesterna, tillskillnad från de inrikes födda där 

cirka 5 procent uppvisar otillräckliga färdigheter. Man finner märkbara skillnader i färdigheter 

inom den heterogena gruppen utrikesfödda bestående av flera mindre grupper med olika 

socioekonomisk bakgrund, skäl för invandring och annan tidsperiod för invandring (Ibid). 
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Figur 1. 

 

 

 

En distinktion mellan äldre och unga invandrare återfinns, där tidigare rapporter visar 

att hälften av respondenter i åldersgruppen mellan 55–65 år uppvisar otillräckliga eller låga 

färdigheter, vilket är en större andel än bland de som är yngre (SCB, 2015). 

Genom en undersöknings som PIAAC har gjort, kunde man även fastställa att det 

finns stora skillnader i tilltro till beslutsfattarna. Man har frågat respondenterna om de 

upplever att de har ett inflytande eller möjlighet till att påverka de politiska besluten; det 

framgick att 45 procent av dem med de svagaste kunskapsfärdigheter har uppgett att de inte 

anser har de har någon påverkan i beslutsprocessen. Drygt 75 procent av de med goda 

färdigheter tycker däremot att de kan påverka processer i samhället (SCB, 2015). 
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Figur 2 

  

  

Ett annat motiv är att landets officiella språk inte talas av de utrikesfödda som 

immigrerat. Ett kontrasterande exempel är Irland; där har hälften av alla utrikesfödda redan 

engelskan som sitt modersmål. Vidare visar resultat från Irland enbart små skillnader i 

läsfärdigheter mellan inrikes- och utrikesfödda. Likaledes finner man inte några märkbara 

skillnader i valdeltagande vid jämförelser av utrikes- och inrikes födda (SCB, 2015).  
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6. Metod och material  

I detta kapitel presenteras metodval och det empiriska material som studien bygger på. 

Det beskrivs även hur undersökningen har genomförts och tillämpats.  

Metodval  

Denna studie är av kvantitativ natur med ett hypotetisk-deduktivt angreppsätt. Valet 

för denna strategi baseras på att hitta mönster som visar sig stämma med verkligheten 

(Larsen, 2009). Även tidigare relevant forskning med dylika teorier har tillämpat metoden 

(Verba et al., 1995), (Downs, 1957) .  

Forskning kan bestå av kvalitativ och kvantitativ metodik; i vissa fall kan dessa 

metoder kombineras (Denscombe, 2018). Distinktionen mellan dessa angreppssätt i korthet 

syftar till att kvalitativa metoder lyfter fram åsikter, upplevelser och uppfattningar genom 

intervjuer och observationer, medan kvantitativa metoder syftar till att upptäcka och se 

generella mönster i större urval (Larsen, 2007).  

Därav kräver denna metod en större andel deltagare. Målet var att rekrytera minst 100 

deltagare; 112 deltagare rekryterades totalt. Det är inte praktiskt eller tidsmässigt möjligt att 

intervjua 112 respondenter, därav har en enkätundersökning använts i syfte att hitta 

intressanta samband (Denscombe, 2009).  

Det finns flera olika typer av enkätundersökning, som exempelvis postenkät och 

webbenkät. Jag har valt att möta deltagarna ansikte mot ansikte i min datainsamling, där jag 

använder mig av utskrivna enkätfrågor. En anledning till val av utskrivna enkätformulär är att 

en annan variant av enkäter ökar risken för bortfall. Jag anser att personlig datainsamling är 

mer lämplig då det är lättare för forskaren att övertyga de potentiella deltagarna att fylla i en 

enkät. Ur egen erfarenhet vet jag att webbenkäter ofta ignoreras och blir bortglömda. Med 

bakgrund av deltagarnas potentiella undermåliga socioekonomiska bakgrund kan en heller 

inte anta att dessa respondenter har tillgång till dator. Därför gjordes antagandet att det 

lämpade sig bättre att möta respondenterna ansikte mot ansikte. Vidare bedömde jag att en 

enkätundersökning kombinerat med min bakgrund och kunskap i de potentiella övriga 

språken som respondenterna kan, lämpade sig bäst för den nuvarande studien.   

För att kunna analysera och styrka samband finns det i princip två olika sätt; kvalitativ 

eller kvantitativa data. Grunden till analysen utgår delvis från vilka skalor variablerna 

befinner sig på. De befintliga skalorna är: Nominal, ordinal, intervall samt kvotskala. I denna 

studie har mina variabler endast bestått av kvalitativa variabler (nominal och ordinalvariabler) 

https://www.synonymer.se/sv-syn/metodik
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vilket har underlättat för val av analysmetod.  I denna studie lämpar det sig att utgå ifrån chi-

två tester. Ett chi-två test utgår från att båda variablerna är oberoende av varandra, därav utgår 

vi från att nollhypotesen är sann.  

Urval  

Studiens urval är invånarna i Skärholmens distrikt, och än mer specifikt: De 

utrikesfödda. Det är logistiskt omöjligt att göra en omfattande undersökning på grund av 

resurser och den givna tidsramen. Vi måste därför skilja studiens avsedda population och dess 

urval. Givet dessa begränsningar är det viktigt av statistiska skäl att fånga ett stickprov som 

kan anses vara representativt för den avsedda populationen (Torell & Svensson, 2007) 

Denna studie ämnade studera respondenter med möjliga svårigheter i det svenska 

språket. Baserat på den redovisade litteraturen och studiens syfte, var det i tillägg viktigt att 

hitta personer som är utrikesfödda och inrikes födda för att kunna göra en jämförelse. Valet av 

plats för datainsamling var således av största vikt för att kunna ge båda grupperna en lika stor 

chans att medverka. Min slutsats var att Skärholmen centrum är det bästa alternativet 

tillgängligt för att nå alla möjliga respondenter inom populationen. 

Det finns två olika sätt att undersöka vår population: Sannolikhetsurval och icke-

sannolikhetsurval. I en undersökning med ett sannolikhetsurval ska varje enhet inom vald 

population inneha lika stor möjlighet att delta i undersökningen. Till skillnad från den 

förstnämnda urvalsmetoden har icke-sannolikhetsurval inte ett slumpmässigt urval. Det 

innebär att respondenternas chans att komma med i undersökningen förblir okänd. Eftersom 

vi inte kan göra ett helt slumpmässigt urval på grund av tidsbrist och resurser, har därför 

denna uppsats utgått ifrån icke-sannolikhetsurval. Den strategiska urvalsmetoden består av 

flera olika varianter: en av dessa är bekvämlighetsurval, vilket innebär att respondenterna har 

valts utifrån tillgänglighet (Bryman, 2018).  

Valet av urvalsmetod baserades på icke-sannolikhetsurval på grund av att vi inte kan 

veta med en viss säkerhet att respondenterna representerar den populationen som vi drog 

stickprov för. Resultatet kan istället medföra ny kunskap om populationer som tidigare 

associerats med ett informationsgap. För att få en mer kontrollerad form av urval 

kompletterades denna studie med ett kvoturval. Kvoturval innebär att forskaren initialt har 

fastställt specifika kriterier som måste mötas för att ingå i studien. Detta är ett sätt för 

forskaren att begränsa randomiseringen av urvalet (Denscombe, 2018), då specifika 
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egenskaper som geografisk tillhörighet, kön, etnisk bakgrund kan vara viktigt för den aktuella 

studien (Torell & Svensson, 2007).  

De tidigare studierna inom valdeltagande bland utrikesfödda saknar viktiga faktorer 

att kontrollera för i undersökningen, framförallt på grund av deltagarnas och forskarens 

språkbegränsning. Sådana respondenter har sällan inkluderats i relevant forskning för ämnet, 

och har hamnat i det som forskningen benämner som urvalsbortfall eller inte alls har 

medverkat i de studierna. (Denscombe, 2018). På grund av urvalsmetoden som använts 

kommer därför denna studie att ge rum och belysa den grupp av personer som inte tidigare 

medverkat i undersökningar på grund av språkbrist. Jag finner att det är angeläget för 

föreliggande studie att använda sig av en vetenskaplig metod som kan generalisera resultat.    

Genomförandet av enkätundersökning  

Det är en absolut nödvändighet att författaren konstruerar frågeformuläret och utgår 

från de variabler som är essentiella för undersökningen, för att undersöka det aktuella 

sambandet (Eliasson, 2018). 

Enkätfrågorna är korta och koncisa samt innehåller de frågor som är avgörande för 

undersökningen. Frågorna är även fasta, vilket medför att respondenten får en rad olika 

svarsalternativ som hen kan välja mellan. Anledningen till val av fasta frågor är att det 

förenklar för forskaren att kvantifiera och jämföra den insamlade data. En del svarsalternativ 

består av en likertskala som gör det möjligt för respondenten att svara på en skala (1–5; 

Dencombe, 2009). Enkäten består av nio frågor och är strukturerade i tre delar. Första delen 

behandlar frågor gällande informantens bakgrund. Den andra delen behandlar informantens 

språkkunskaper och utbildning. Den sista delen behandlar informantens politiska uppfattning. 

Enkäten har distribuerats i pappersform på grund av avsaknaden av andra elektroniska 

resurser. 

Efter att enkäten diskuterats och validerats av handledaren, pilottestades enkäten på 12 

personer varav 8 invandrare och 4 inrikes födda för att få fram reflektioner gällande 

innehållet.   

Platsen och miljön där enkätundersökningen ägde rum är viktiga; därför har olika 

platser i området studerats noggrant för att maximera tillgången till relevanta respondenter. 

Slutligen utsågs Skärholmen centrum till det mest lämpliga området att utföra 

datainsamlingen på. Skärholmen centrum anses vara mittpunkten av de angränsande orterna 

(Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg) där framförallt medborgare som är bokförda i 
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området befinner sig för att sköta vardagliga sysslor. Givet detta kan givetvis individer som 

inte är bosatta i det aktuella området vistas i Skärholmen centrum. De aktuella respondenterna 

tillfrågades därför om deras folkbokföring och vilket område de bodde i.    

Jag bestämde mig för att genomföra enkätundersökningen den 3e och 4e december 

2018 från kl.18-19. Mellan dessa tidpunkter närvarar ett stort antal människor i Skärholmen 

centrum. Inledningsvis tillfrågades förbipasserade personer om de bodde inom Skärholmens 

distrikt, för att sedan förklara att de var potentiella kandidater för uppsatsen. Därefter 

tillfrågades alla respondenter om samtycke till deltagande. Eftersom enkäten fanns tillgänglig 

på flera språk kunde deltagarna använda sig av den enkäten som var lättast att förstå i termer 

av språk. Ett separat papper med information om uppsatsen och de etiska aspekterna delades 

även ut. 

 

Studiens tillförlitlighet   

Inom vetenskaplig metod används begrepp som validitet och reliabilitet flitigt. Dessa 

två är särskilt viktiga att ha i åtanke vid genomförandet av undersökningen för att kunna 

hävda att resultaten är trovärdiga (Bryman 2018; Dencombe, 2018; Eliasson, 2018; Larsen, 

2007).   

Kritiken mot kvantitativ metod är oftast att den präglas av liten flexibilitet. Vid 

enkäter utarbetas frågeformulären före datainsamlingen och kan inte ändras efteråt. Risken är 

att sådana undersökningar blir begränsade i vad de kan undersöka eftersom forskaren har den 

primära kontrollen över vilka variabler som initialt är intressanta; således kan inte kvantitativ 

metod fånga det djup som kvalitativ metod är designad för. Därmed riskerar man att förbise 

betydelsefull information. Andra metodologiska problem att ta hänsyn till är forskarens bias 

och subjektivitet; Johannessen och Tufte (2003) menar på att den optimala lösningen är att 

genomföra pilottester på deltagare innan den faktiska studien genomförs.  

Många kvantitativa undersökningar, inklusive denna, syftar till att undersöka möjliga 

samband mellan en eller flera fenomen (Johannesen & Tufte, 2003). Således är det viktigt att 

de inkluderade variablerna har god empirisk bas och grund till varför de inkluderats. Med 

relevanta frågeställningar med tillhörande relevanta frågor minskar risken för opålitliga 

resultat och låg validitet, medan förklaringskraften ökar (Larsen, 2007). Detta presenterar ett 

problem för enkäter specifikt; det är inte alltid säkert att deltagare tolkar och förstår frågorna 

till samma grad. Detta kan påverka studiens validitet- och reliabilitet. I denna undersökning 
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har sådana möjliga skevheter försökts reducerats genom att låta testgruppen genomföra 

enkäten. 

I forskningslitteraturen används begreppet validitet, som handlar om hur tillförlitlig 

den primära data är. Mer precist handlar validitet om överstämmelse mellan den teoretiska 

och den operationella definitionen (Larsen, 2007). Det är synnerligen viktigt att den aktuella 

data är relevant för tesens frågeställning och syfte. Den aktuella undersökningen har en 

argumenterbart hög validitet, då alla resultat som presenteras har kunnat bestyrkas av tidigare 

nära besläktade studier.  

Reliabilitet innebär tillförlitlighet; med hög reliabilitet avses frånvaron av mätfel. 

Följaktligen kan reliabilitet kännetecknas av att mätningen inte påverkats av forskaren och 

inte heller de omständigheter under vilken den sker. God reliabilitet kan exempelvis 

kännetecknas av att samma resultat framkommer ur upprepade studier och mätningar. Det är 

dock sällan man kan hävda att man har fullständig reliabilitet och vice versa (Skärvad & 

Lundahl, 2016).   

Vidare förklarar Bryman (2018) att en metodologiskt välgrundad undersökning bör 

erhålla samma resultat vid olika mätningar. För att påvisa god reliabilitet i denna uppsats har 

jag valt att motivera metod och forskningsstrategin noggrant, för att förenkla möjliga framtida 

replikationer av studien. Denna undersökning har en högvaliditet och riktighet, men man kan 

inte utesluta att framtida forskning kan ge ett annat utfall (Bryman, 2011).  

Avsikten med denna studie är primärt att framföra empiriska resultat och diskutera 

dessa i relation till de relevanta teorierna, men eftersom jag valt ett representativt område för 

förorter i allmänhet kan jag till viss grad också generalisera till den avsedda populationen. 

Trots detta krävs givetvis mer forskning.  
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7. Resultat 
 
Samband mellan Språkkunskap och Valdeltagande 

När vi gör en återkoppling till forskningsfrågan ämnade jag undersöka om det finns 

något samband mellan valdeltagande och språkkunskapsnivån.  Är det så att de med högre 

språkkunskaper i det svenska språket är mer benägna till att rösta än de som behärskar språket 

sämre?   Urvalets fördelning i förhållande till språkkunskapsnivån visas i tabell 1.2 

Tabell 1.2. Språkkunskap (procent) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1.3. Riksdagen (procent) 

 

 

 

 

Tabell 1.4. Kommun (procent) 

 

 

 

Tabell 1.5. Landstinget (procent)    

 

 

 

 

Mycket dålig.  

Dålig 

Varken 

bra/dålig 

Bra 

Mycket bra 

10,7  

 8,9 

 

20,5 

28,6 

31,3 

Summa % 

Antal 

personer 

100 

112 

Ja 

Nej 

83,9 

16,1 

Summa % 

Antal svar 

100 

112 

Ja 

Nej 

79,5 

20,5 

Summa % 

Antal svar 

100 

112 

Ja 

Nej 

72,3 

27,7 

Summa % 

Antal svar 

100 

112 
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Tabell 1.2 och 1.4 visar en univariat frekvensfördelning för hur stor andel som har 

röstat respektive språknivån dessa innehar. För att erhålla svar på frågan måste vi emellertid 

analysera dessa variablers samband. Detta görs med en korstabell.  

Tabell 1.6 Valdeltagande i kommunvalet, fördelat med språknivån (antal personer och i procent). 

Röstade 

kommunvale

t 

Mycket 

dåligt 

språk 

Dåligt 

språk 

Varken 

bra eller 

dåligt 

språk 

Bra språk Mycket bra 

språk 

Alla 

Ja 

Nej 

5 (5.6%) 

7 (30.4%) 

6(6.7%)4

(17.4%) 

19(21.3%)

4 (17.4%) 

30(33.7%)

2 (8.7%) 

29 (32.6%)  

6 (26.1%) 

89 (100%) 

29 (100%) 

Antal svar 12(10.7%) 10(8.9%) 23(20.5%) 32(28.6%) 35 (31.3%) 112 

 

Denna korstabell visar hur respondenterna fördelar sig på kombinationer av värden för 

de två variablerna. I tabell 1.6 är avsikten att jämföra hur språkkunskapsnivån fördelar sig på 

de som har röstat eller inte. Mönstret i tabell 1.6 kan sammanfattas på detta vis: Bland 

respondenter som uppger mycket dålig och dålig språknivå uppger 5,6 procent respektive 6,7 

procent att de har röstat, medan motsvarande andel för varken bra eller dålig och bra är 21,3 

respektive 33,7 procent och för de som svarat mycket bra 32,6 procent. Det är alltså en 

mindre andel personer med mycket dålig eller dålig språknivå som har röstat i kommunvalet 

än de med högre språkkunskaper.  

Eftersom studiens huvudhypoteser är relativt omfattande, givet att valdeltagande 

innefattar multipla val, kommer jag att bryta ner huvud hypotesen till delhypoteser och 

undersöka dessa samband.  

H0: Det finns inget samband mellan språknivå och valdeltagande. 

H1: Det finns ett samband mellan språknivå och valdeltagande.  

 

Resultatet visade en signifikant skillnad i svarsenkäten mellan språknivån och 

kommunvalet, X2 (4) = 17,22, p <.001. Uppföljande analyser (Phi och Cramer’s V) indikerade 

ett medelstarkt samband (φ = 0,4, p <. 05). För att visualisera data sammanfattas resultatet i 

ett stapeldiagram, se figuren 3. Det vi kan se är att de som har en högre nivå av språkkunskap 

är mer benägna att rösta.  
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Figur 3. Språknivå fördelat med valdeltagande i kommunvalet 
 

 Liknade indikationer finner vi i tabell 1.7. och 1.8, där det framgår att det verkar 

existera skillnader gällande valdeltagande i det nationella och det regionala valet uppdelat på 

språkkunskaper. 

 

Tabell 1.7. Valdeltagande i riksdagsvalet, fördelat med språknivån (antal personer och i 

procent) 

Röstade 

riksdagsval

et 

Mycket 

dålig 

Dålig Varken 

bra eller 

dålig 

Bra Mycket 

bra 

Alla 

Ja 

Nej 

5 (5,3%) 

 7(38,9%) 

7 (7,4%) 

3(16,7%) 

22(23,4%)

1 (5,6%) 

31 (33%) 

1 (5,6%) 

29(30,9%)

6 (33,3%) 

94(100%) 

18(100%) 

Antal svar 12(10,7%) 10(8,9%) 23(20,5%) 32(28,6%) 35(31,3%) 112 

 

Även sambandet mellan valdeltagande i riksdagsvalet och språkkunskap rönte 

signifikanta resultat, X2 (4) = 23.68, p <. 001.  
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Tabell 1.8. Valdeltagande i landstingsvalet, fördelat med språknivån (antal personer och i 

procent) 

Röstade 

landstings

valet 

Mycket dålig Dålig Varken bra 

eller dålig 

Bra Mycket bra Alla 

Ja 

Nej 

2 (5,3%) 

10 (32,3%) 

4 (7,4%) 

6 (19,4%) 

17(23,4%)  

6 (19,4%) 

29 (33%) 

3 (9,7%) 

29 (30,9%)  

6 (19,4%) 

81 

 31 

Antal svar 12 (10,7%) 10 (8,9%) 23 (20,5%) 32(28,6%) 35 (31,3%) 112 

 

Påföljande analys undersökte sambandet mellan valdeltagande i landstingsvalet och 

språknivå för att se om deltagande i landstingsvalet påverkas av språknivån hos 

respondenterna. Även detta samband visade sig vara statistiskt signifikant, X2 (4) = 31.11, p <. 

001. Sammantaget har vi nu hittat ett gediget samband mellan språknivån och valdeltagande. 

Det visade sig att de med högre språkfärdigheter i svenska också är mer benägna att rösta. I 

tillägg visade analysen ännu ett intressant mönster; en hög andel personer med mycket bra 

språkkunskap valde också att inte rösta.  

 

 

Bakgrund och Valdeltagande 

 Men är det verkligen så att sambandet med högre valdeltagande och språkkunskap är 

att högre språknivå leder till att man troligtvis röstar? Gäller detta för alla i urvalet och vår 

population? När vi återgår till vår huvudhypotes och forskningsfråga ville jag undersöka om 

det finns ett samband med bakgrund, språknivå och valdeltagande. Således har jag testat 

sambandet mellan variabeln bakgrund och valdeltagandet. 

 

H0: Det finns inget samband mellan bakgrund och valdeltagande. 

H1: Det finns ett samband mellan bakgrund och valdeltagande.  
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I Tabell 2 visas hur respondenterna i urvalet fördelar sig på kombinationen av 

variablerna bakgrund och kommunvalet. Det vi kan utläsa från denna tabell är att 73 procent 

av de utrikesfödda röstade tillskillnad från inrikes födda, där ungefär 97 procent uppgav att de 

hade röstat i kommunvalet. 27, 2 procent är större än det motsvarande procenttalet bland 

inrikes födda, som uppgav att de inte hade röstat; därav kan vi konstatera att utrikesfödda i 

detta urval röstade mindre än inrikes födda. 

För att statistiskt säkerställa att sambandet är signifikant, utförs återigen ett Chi 

kvadrattest. Sambandet var signifikant, X2 (4) = 7.87, p <. 001. Uppföljande analys visade på 

svag till medelstark effektstorlek, φ = .27, p = .005 

 

 

Tabell 2.Valdeltagande i kommunvalet fördelat på bakgrund (antal personer och i 

procent) 

Bakgrund Röstade Röstade inte Total 

Utrikesfödd 59 (72.8%) 22 (27.2%) 81 (100%) 

Inrikesfödd 30 (96.8%) 1 (3.2%) 31 (100%) 

Antal svar 89(79.5%) 23 (20.5%) 112(100%) 

Tabell 2.1. Valdeltagande i riksdagsvalet fördelat med bakgrund (antal 

personer och i procent) 

Bakgrund Röstade Röstade inte Total 

Utrikesfödd 63 (77.8%) 18 (22.2%) 81 (100%) 

Inrikes född 31 (100%)  31 (100%) 

Antal svar 94 (83.9) 18 (16.1%) 112 
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Tabell 2.1. visar hur de 81 utrikesfödda och 31 inrikes födda respondenterna uppger 

frekvenser av valdeltagande i riksdagsvalet. Det visar sig att cirka 78 procent av utrikesfödda 

röstade i riksdagsvalet (2018), till skillnad från inrikes födda personer där det framgick att alla 

respondenter röstade. Vi kan också se att 22 procent av utrikesfödda inte röstade.  Skillnaden 

mellan grupperna kunde statistiskt säkerställas, X2(1) = 8.21, p <. 001. Effektstorleken 

uppgavs vara medelstark, φ = .29, p <. 05 Vi kan konstatera att deltagande i riksdagsvalet 

skiljer sig åt, baserat på om man är utrikesfödd eller inrikes född, där utrikesfödda röstar i 

betydligt lägre utsträckning än inrikes födda i riksdagsvalet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tittar vi närmare på Tabell 2.2, där jag undersöker valdeltagande i landstingsvalet 

fördelat på bakgrund, kan vi se att 64 procent av de utrikesfödda deltog i valet tillskillnad från 

inrikes födda, där det framgår att 93 procent har röstat. Skillnaden mellan grupperna visade 

sig vara statistiskt signifikant, X2(1) = 9.65, p <. 001. Effektstorleken uppgavs vara 

medelstark, φ = .29, p <. 01. Således är det mer sannolikt att en högre andel inrikes födda 

röstar i landstingsvalet än utrikesfödda; därmed kan den nollhypotesen avfärdas. 

Till följd av dessa resultat och tidigare forskning inom valdeltagandet, skall 

uppföljande analyser göras som kan tänkas påverka valdeltagandet.  

 

 

Tabell 2.2. Om man har röstat i landstingsvalet fördelat med 

bakgrund. (antal personer och i procent) 

Bakgrund Rösta Röstade inte Total 

Utrikesfödd 52 (64,2%) 29 (35,8%) 81 (100%) 

Inrikes född 29 (93,5%) 2 (6,5%) 31 (100%) 

Antal svar 81 (72,3%) 31 (17,7%) 112 
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Samband och Skillnader mellan Inrikes- och Utrikesföddas Språkkunskaper och 

Valdeltagande 

Efter att ha styrkt sambanden mellan språknivå och bakgrund ämnar jag nu undersöka 

huruvida det finns något samband mellan dessa två oberoende variabler och den beroende 

variabeln i påföljande analyser.   

H0: Det finns inget samband mellan utrikesfödda och inrikes föddas 

språknivå och benägenheten att rösta i nationella-, regionala- och lokalval. 

H1: Det finns ett samband mellan utrikesfödda och inrikes föddas 

språknivå och benägenheten för dessa att rösta i nationella-, regionala- och 

lokalval.  

Tabell 3.1. Valdeltagande i kommunvalet valet fördelat med bakgrund och språknivå. (antal 

personer och i procent) 

 Röstat  Mycket 

dålig 

Dålig Varken 

bra/dålig 

Bra Mycket 

bra 

Totalt 

Utrikesfödd Ja 5  

(8.5%) 

6 

(10.2%) 

15 

(25.4%) 

17 

(28.8%) 

16 

(27.1%) 

59 

Nej 7 

(31.8%) 

4 

(18.2%) 

4 

(18.2%) 

1  

(4.5%) 

6 

(27.3%) 

22 

Inrikes född Ja   4 

(13.3%) 

13 

(43.3%) 

13 

(43.3%) 

30 

Nej    1(100%)  1 

 

 Det vi kan utläsa är att nästan alla inrikes födda respondenter röstade i kommunvalet 

förutom en person. Det mest intressanta i tabellen är gruppen utrikesfödda personer. Här ser vi 

att respondenter med mycket dålig eller dålig språkkunskap fördelar sig jämt i kategorin 

valdeltagande. Två potentiella skäl till detta kan finnas: Ett av dessa är att personer med mycket 

dålig och dålig svensk språkkunskap ändå röstar trots språkbarriären. Å andra sidan kan vi se 

att personer som har uppgett att de har röstat även uppvisar generellt högre nivå av 

språkkunskap.     
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Analysen visade återigen signifikanta skillnader mellan grupperna, X2(4) = 17.22, p <. 

001. Effektstorleken visade sig vara medelstark, V = .34, p = .05. Därmed indikerar analysen 

att inrikes födda röstar i högre utsträckning än utrikesfödda i kommunvalet och innehar högre 

språkkunskaper i svenska. Analysen indikerar även att goda språkkunskaper verkar ha ett 

positivt samband med valdeltagande. 

 

 

Figur 4. Visar utrikesföddas språkkunskaper fördelat med valdeltagande i kommunvalet. 
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I tabell 3.2 kan tendenser till skillnader mellan språknivån, bakgrund och 

valdeltagande i landstingsvalet utläsas. Här återfinns likartade mönster som vi hittade i tabell 

3.2. I denna tabell finns ett än mer tydligt samband mellan utrikesfödda och dess benägenhet 

till att rösta, beroende på språknivå. Även här blev skillnaden statistiskt signifikant, X2(4) = 

22.35, p <. 001. Uppföljande analys indikerade ett starkt samband, φ = .53, p <. 01. 

 

Figur 5. Utrikesfödda, valdeltagande och språknivå 
 

I ovanstående stapeldiagram (figur 5) är det tydligt att utrikesfödda med bättre 

språknivå är mer benägna till att rösta i landstingsvalet, till skillnad från de som angett sämre 

språkkunskaper.  

Tabell 3.2. Valdeltagande i landstingsvalet valet fördelat med bakgrund och språknivå. 

(antal personer och i procent) 

Bakgrund Röstat Mycket 

dålig 

Dålig Varken bra 

eller dålig 

Bra  Mycket 

bra 

Total 

Utrikesfödd Ja 2 (4%) 4 (8%) 13 (25% 17 (32%) 16 (33%) 52 

 Nej 10 

(35%) 

6 (20%) 6 (20%) 1 (5%) 6 (20%) 29 

Inrikes 

född 

Ja   4 (14%) 12 (41%) 13 (45%) 29 

 Nej    2 (100%)  2 
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Resultatet i tabell 3.3., samt figur 6 talar om att analysen gällande riksdagsvalet visade 

liknande indikationer men med mindre styrka, X2(4) = 15.8, p <. 001, φ = 0,44 p <. 05. Det vi 

kan utläsa från den aktuella korstabellen är att utrikesfödda som uppgett minst varken bra 

eller dåliga språkkunskaper tenderar att rösta. Personer med ännu sämre språkfärdigheter visar 

fortfarande otydliga preferenser.  

Figuren nedan (figur 6) visar ett stapeldiagram som rapporterar fördelningen mellan 

utrikesfödda, språknivå och valdeltagande i riksdagsvalet. Diagrammet tydliggör att 

skillnaden mellan språknivån bland de utrikesfödda leder till olika utkomster vid 

valdeltagande. Respondenter med högre språkkunskaper verkar fortsatt vara mer benägna att 

rösta än respondenter med sämre språkkunskaper. Vidare visar resultaten att de med lägre 

språkkunskaper (mycket dålig och dålig) inte ger en klar bild av fenomenet; vissa verkar rösta 

medan andra verkar avstå.  

Tabell 3.3. Valdeltagande i riksdagsvalet valet fördelat med bakgrund och språknivå. (antal 

personer och i procent) 

Bakgrund Röstade Mycket 

dålig 

Dålig Varken 

bra eller 

dålig 

Bra Mycket 

bra 

totalt 

Utrikesfödd Ja 5 (8%) 7 (11%) 18 (29%) 17 (27%) 16 (25%) 63 

Nej 7 (39%) 3 (16%) 1 (6%) 1 (6%) 6 (33%) 18 

Inrikes född Ja   4 (13%) 14 (45%) 13 (42%) 31 

Nej       
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Figur 6. Visar ett stapeldiagram med Utrikesföddas språknivå uppdelat på huruvida de 

röstade i Riksdagsvalet. 

Sammanfattningsvis har resultaten från förgående analys visat ett samband mellan 

valdeltagandet, bakgrund och språknivån, där valdeltagandet i de nationella, regionala och 

lokala valen har ett samband med respondenternas bakgrund. Vidare har analyserna påvisat att 

språknivån har ett statistiskt signifikant samband med benägenhet att rösta.  

 

 

Faktorer vid Valdeltagande hos Utrikesfödda 

Låt oss nu studera vad folket i Skärholmen tycker är viktigt i samband med 

valdeltagande. För att kunna återkoppla till forskningsfrågan ville jag veta vad som är viktigt 

för de med språkbrister, som ändå röstar. Tidigare analyser har påvisat att majoriteten av 

respondenter med språkbrister är utrikesfödda. Således kan jag begränsa analysen till att 

endast studera utrikesfödda med sämre språkkunskaper. 

Vid beaktande av hur stor betydelse vissa variabler har för väljaren, visar oss 

variabeln Partiets politik att utrikesfödda som röstade uppfattade partiets politik som väldigt 

viktigt, till skillnad från de som inte röstade. 
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Tabell 4.1. Valdeltagande fördelat med Partipolitik. (antal personer) 

Röstade 1 2 3 4 5 Total 

Nej 3 3 2 0 3 11 

Ja 2 2 8 11 7 30 

  

Tabell 4.1. visar att de som röstade också uppfattar partipolitik som en viktig faktor 

när de röstar. Bland de som inte röstade fanns inga tydliga preferenser.   

Efter ett Chi-två test kunde vi konstatera ett signifikant samband, X2 (4) = 9.23, p <. 

005, V = .49, p <. 005.  

 

Tabell 4.2. Valdeltagande fördelat med partiets politik förra mandatperiod. (antal personer) 

Röstade 1 2 3 4 5 Total 

Nej 1 5 4 1 0 11 

Ja 1 8 19 7 6 30 

 

Tabell 4.2. visar att personer som har röstat värderar partiets politik förra 

mandatperiod som en viktig faktor inför val. Analysen var statistiskt signifikant, X2(4) = 11, p 

<. 05. Uppföljande analys tydde på ett starkt samband. Variabeln partiets politik förra 

mandatperiod åsyftar till att kunna bedöma om utrikesfödda med språkbrister baserar sitt val 

på partiets politik förra mandatperioden, för att på så sätt utröna huruvida partiets politik har 

gynnat väljaren tidigare. Det visar sig i tabell 4.2 att respondenterna med låg språknivå som 

röstade lägger stor vikt gällande valet av parti baserat på hur de upplever att partiet tidigare 

har presterat.  

 

Tabell 4.3. Om utrikesfödda har röstat fördelat med Tidningar och tv (Antal personer) 

Utrikesfödd Tidning/tv Röstade inte röstade Totalt 

 Ja 4 26 30 

 Nej 7 4 11 
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Tabell 4.3 påvisar tendenser till hur utrikesfödda får tillgång till politisk information; 

tabellen visar att utrikesfödda med lägre språkkunskaper, som också röstar, tenderar att få sin 

information om valomgången från tidningar och tv. Analysen var återigen statistiskt 

signifikant, X2(1) = 10.38, p <. 05. Även effektstorleken visade sig vara stark, V = .5, p = .01. 

Stapeldiagrammet nedan (figur 7) påvisar att en majoritet som röstade även läser mer 

tidningar och ser på tv för att bilda sig en uppfattning om politik. 

 

 

 

Figur 7. Visar utrikesfödda med lägre språkkunskaper fördelat med tidningar och tv vid 

valdeltagande.  

Icke-signifikanta faktorer  

 Gällande frågan kring vad respondenterna anser är viktigt inför val har Variabeln 

partiledare inget signifikant samband X2(4) = 6.68, p = .15.  Således verkar inte rollen som 

partiledare vara viktigare för de som röstar, än för de som inte röstar. Blocktillhörighet visade 

sig inte heller vara signifikant, X2(4) = 5.46, p = .06. Utrikesfödda med språkbrister varierar 

alltså inte i blocktillhörighet när en ser till respondenternas frekvenser i valdeltagande.   

Vid kontroll för partiets vallöften kommande mandatperiod återfanns ej heller 

signifikant resultat, X2(3) = 3.52, p = .32. Likaså återfanns inget signifikant samband mellan 

vän och valdeltagande, X2(1) = 2.92, p = .09.  
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8. Analys och diskussion 
 

Den rationella teorin som tillsammans med de besläktade teorierna är tillräckliga för 

att förklara valdeltagandet. Teorierna kan predicera mängden valdeltagande och vem som 

kommer att delta. Downs (1957) konstaterar att det är rationellt att inte delta under valdagen, 

men ändå går många ut under valdagen för att lägga sin röst i valurnan trots att de inte är 

skyldiga att göra det.  För att få svar på varför dessa personer röstar måste vi titta över 

resultaten i denna uppsatsen.  

I första delen av resultatavsnittet rapporteras tre centrala analyser gällande 

språkkunskap och valdeltagande. Därav formulerades följande forskningsfråga: Leder 

språkbrister till lägre valdeltagande? 

Resultatet i studien talade för att det finns ett samband mellan språknivån i svenska 

och benägenheten att rösta. 

Detta är i linje med tidigare undersökningar visade också ett tydligt samband mellan 

socioekonomisk status och politiskt deltagande (Verba et al., 1995). Teorierna om politiskt 

deltagande säger att socioekonomiskt starka grupper tenderar till att delta i politiken i högre 

utsträckning än socioekonomiskt svaga grupper. Socioekonomiskt starka grupper har bättre 

levnadsförhållanden samt bättre förutsättningar för att skapa resurserna nödvändiga för ett 

aktivt politiskt deltagande (SOU, 2016). Resurser bidrar till att individer kan engagera sig mer 

inom politiken och ta till sig bredare information. 

Verba och medförfattare (1995) menar på att en individ som tillgodogjort sig 

medborglig kompetens ”civic skills”, som språkkunskap, är mer effektiv inom politiken. I en 

undersökning som PIAAC hade gjort tillfrågades respondenter om i vilken grad de kan 

påverka besluten som tas politiskt. Det fastslogs att 45 procent av personerna med de svagaste 

kunskapsfärdigheterna inte upplevde sig ha någon påverkan på de politiska besluten. Vi ser 

här hur tillgodogörande av civic voluntarism modellen ger en tydligare bild av språknivå 

kopplat till uppsatsens population. Modellen kan även förklara vilka som är mer benägna att 

rösta än andra.  

 

I den andra resultatdelen undersöktes bakgrund och valdeltagande Denna analys syftade till 

att förklara variationen gällande valdeltagande bland utrikesfödda och inrikes födda. I och 

med uppsatsens målgrupp ville jag mer specifikt undersöka utrikesfödda personer i 
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Skärholmen och dessa respondenters valdeltagande, för att vidare styrka eller avfärda mina 

hypoteser.  

 

I det kommunala valet röstade 73 procent av de utrikesfödda, jämfört med de inrikes födda 

där 97 procent av respondenterna röstade. Vid riksdagsvalet röstade 78 procent av 

utrikesfödda, medan samma population endast röstade i 64 procent av fallen vid 

landstingsvalet. Ett statistiskt signifikant samband mellan bakgrund och valdeltagande kunde 

påvisas i resultaten och det sambandet visade sig vara starkt. Likaså har studien producerat 

resultat som överensstämmer med övriga forskares slutsatser gällande bakgrund och 

valdeltagande, där utrikesfödda verkar rösta i mindre utsträckning än inrikes födda (Delmi, 

2017).   

Strömblad och Myrberg (2012) hävdade att boende i socialt och ekonomiskt 

segregerade bostadsområden, som Skärholmen, är förknippat med lägre valdeltagande. Vi vet 

att området Skärholmen överrepresenteras av utrikesfödda; den genomgripliga 

socioekonomiska statusen har en inverkan på benägenheten att rösta (Persson, 2013).  

 

För att besvara första huvudfrågan sammanfogade jag språknivå, bakgrund och 

valdeltagande i en korstabell. Jag formulerade en nollhypotes och en arbetshypotes. 

 

H0: Det finns inget samband mellan utrikesfödda språknivå och benägenheten 

att rösta i nationella-, regionala- och lokalval. 

H1: Det finns ett samband mellan utrikesfödda språknivå och benägenheten för 

dessa att rösta i nationella-, regionala- och lokalval. 

 

Resultatet som visats i föregående avsnitt kunde avslöja ett statistiskt säkerställt 

samband mellan utrikesfödda, valdeltagande och språknivån. Det visade sig att personer med 

sämre språkkunskaper leder till lägre valdeltagande. Vi har även kunnat bestyrka att 

utrikesfödda med högre språknivå tenderar att rösta i betydligt högre utsträckning än de som 

har lägre språkkunskap. Det finns därför ett samband mellan utrikesföddas språknivå och 

benägenheten till att rösta. Således har jag även kunnat besvara min primära forskningsfråga 

och mina hypoteser gällande språkkunskap och valdeltagande.  
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Hypoteser   

• H1: Högre språkkunskap bland utrikesfödda leder till högre valdeltagande. 

• H2: Lägre språkkunskap bland utrikesfödda leder till lägre valdeltagande. 

 

Analyserna har påvisat att högre språknivå har ett positivt samband med benägenheten 

att rösta för utrikesfödda; således förkastas nollhypotesen. Språkkunskap i svenska har ett 

samband med, och påverkar valdeltagandet. Resultaten visar även att de med sämre 

språkkunskaper inte visar något tydligt mönster gällande valdeltagande. Det betyder att av de 

utrikesfödda personerna med lägre språknivå inte direkt leder till lägre valdeltagande. En 

möjlig anledning till det aktuella otydliga mönstret kan bäst förklaras av Civic Duty. 

Människor kan känna en moralisk plikt att rösta på grund av att de extraherar tillfredställelse 

när dessa utför en medborglig plikt. Således kan vi konstatera att den irrationella människan 

är mindre benägen att beräkna fördelar och kostnader. Därmed uppfattar den utrikesfödda 

med låg språkkunskap som D ≥ C.  

 

“Om de med språkbrister ändå röstar, vad är viktigt för dem?” 

 

För att besvara om dessa personer utgår från en ekonomiskt nyttomaximerande aspekt 

måste vi först kontrollera för andra variabler. I resultaten kunde vi fastställa att ett stort antal 

utrikesfödda tycker att partipolitik är av stor betydelse vid val. Även partipolitik förra 

mandatperioden visade sig vara viktigt inför val. Dessa punkter visar att utrikesfödda 

möjligtvis resonerar som Downs (1957), där denne jämför nytta av intäkter den har erhållit 

med nytta av intäkter den möjligtvis kan erhålla. Det visar sig också att utrikesfödda med 

bristfällig språkkunskap läser tidning och tittar på tv för att följa den politiska debatten. Utgår 

vi från Verba och Nie (1972) och författarnas tre teoretiska förklaringsfaktorerna (CVM), kan 

vi dra slutsatsen utifrån Studiens resultat, att utrikesfödda med språkbrister som ändå röstar 

kan förklaras av endast en förklaringsfaktor: nämligen motivation. Partipolitik och 

partipolitik förra mandatperioden kan även tolkas som generellt intresse för politik. Att följa 

politiken via tidningar och tv kan tolkas som en indikation på motivation. Det innebär att 

utrikesfödda vars resurser är begränsade kan överväga att delta om motivationen är hög och 

ett visst ekonomiskt intresse existerar.  

Vidare återfanns inget samband med variabeln Vän. I modellen som Verba och 

medförfattare (1995) beskriver, benämns rekryterande nätverk som en viktig faktor i relation 
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till valdeltagande. En möjlig orsak till lågt valdeltagande kan vara ett begränsat rekryterande 

nätverk. Bor man i etiskt segregerade bostadsområden som Skärholmen, där forskning tyder 

på att bostadsområdet genomgripliga socioekonomiska status påverkar individens benägenhet 

att rösta, är det därmed större risk att de rekryterande nätverken har mindre effekt på 

individen. Om en större andel personer inte röstar i omgivningen ökar det även risken för den 

enskilde individen att inte rösta.    
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9. Slutsats   
Syftet med denna studie var att genom relevanta teorier inom valdeltagande kunna 

undersöka och förklara variationen gällande utrikesfödda vid valdeltagande. Primärt har 

avsikten med denna studie varit att bidra till en teoretisk diskussion, men resultaten kan även 

ge en svag indikation på att vi kan generalisera till den avsedda populationen. Resultaten från 

denna uppsats är inte definitiva; därav är resultaten inte slutgiltiga och är i behov av vidare 

bekräftelse. 

Sammanfattningsvis har två forskningsfrågor ställts: 

 (1) Finns det ett samband mellan språkbrister i det svenska språket för utrikesfödda 

svenskar och lägre valdeltagande?  

(2) Om de med språkbrister ändå röstar, vad är viktigt för dem?  

Resultaten säger oss att ingen teori per automatik kan förklara variationen i 

valdeltagandet. Vi kan se att fler än en teoretisk utgångspunkt kan tillämpas för att beskriva 

vad som är viktigt för utrikesfödda vid val.   

Jag har kunnat göra en analys och sambandstesta språknivån med andra beroende och 

oberoende variabler. Sammanfattningsvis visar resultaten att utrikesföddas valdeltagande i 

landstinget, kommun och riksdagsvalet kan förklaras av ovanstående teorier. Det innebär att 

studiens hypoteser stödjer antagandet om att språknivån förklarar mycket av variationen i 

valdeltagandet i de nationella, regionala och lokala valen. Resultaten visar att språkkunskap i 

svenska är ett av de avgörande faktor för valdeltagande. Högre språkkunskap leder till högre 

valdeltagande. Trots att den nuvarande studiens resultat är tydliga i att hög språkkunskap 

innehar ett positivt samband med valdeltagande, måste resultaten replikeras kanske med fler 

deltagare och i större distrikt för att kunna tas på allvar. Detta kan bero på att möjligheten är 

stor att resultatet i stickprovet avviker alltför mycket från den egentliga populationen. 

Att rösta är kostsamt, inte bara på grund av de informationskostnader som nämnts 

tidigare, utan också på grund av de fysiska kostnaderna som tillkommer för att komma till 

vallokalen. Detta leder till en slutsats om att rationella väljare sällan kommer att rösta, vilket 

innebär att personer som röstar är irrationella. Det är irrationellt att förse sig med medborgliga 

färdigheter, som exempelvis språkkunskap primärt för att rösta. Det måste istället finnas ett 

sätt som gör att utrikesfödda indirekt lär sig språket för att delta i valen. 
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11. Appendix  
 

Tabell 4.1 Om utbildningsnivån, fördelat med bakgrund (antal personer och i procent) 

Bakgrund Ingen 

skola 

SFI Förgymnasial Gymnasial Eftergym-

max 3 år 

Eftergym- 

Minst 3år 

Totalt 

Utrikesfödd 10(12,3%) 18(22,2%) 1 (1,2%) 

 

18 (22%) 

 

14(17%) 

 

20(25%) 

 

81 

 

Inrikes född    10(32%) 7 (23%) 14(45%) 31 

Antal svar 10 (9%) 18(16% 1 (0,9%) 28 (25%) 21 19%) 34 (30%) 112(100%) 

 

Tabellen ovan visar att utbildningsnivån på respondenterna i samband med dess bakgrund. 

Det visar sig att personer som har låg utbildning tenderar att vara utrikesfödda. Men när jag 

lägger till en kontrollvariabel för ålder (se tabell 1.10.) visar det sig att personer tillhörande 

den äldre gruppen utrikesfödda respondenter är den grupp av enheter som har låg utbildning 

tvärtemot den yngre gruppen utrikesfödda kan vi se att de har en högre utbildning jämte med 

de inrikesfödda. Den statistiska analysen gav oss ett signifikant samband X2(4) = 31.1, p <. 

01. effektstorleken visade sig vara starkt, V = .5, p = .0 
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Enkätundersökning Svenska 

 

1. Är du man eller kvinna? 

Man ☐ 
Kvinna ☐ 
  

2. Hur gammal är du?  
_______ år. 

  
  

3. Är du född i Sverige?  

Ja ☐ 
Nej ☐ 

  
  

4. På vilken nivå har du studerat i Sverige? 

Ingen skola ☐ 
SFI ☐ 
Förgymnasial ☐  
Gymnasial ☐  
Eftergymnasial mindre än 3 år ☐  
Eftergymnasial, minst 3 år ☐ 

  
  

5. Hur bedömer du bäst nivån på dina språkkunskaper i svenska?  

Mycket dålig ☐     Dålig ☐     Varken bra eller dålig ☐      Bra ☐      Mycket bra ☐  
  
  

6. Röstade du i valet 2018? Kryssa i fler alternativ om du röstade i fler än ett val. 

Riksdagsval ☐ Landstingsval ☐ Kommunalval ☐ 
  
  

7.  Hur stor betydelse har nedanstående faktorer för dig när du röstar i allmänna val? Lågt 
värde = liten betydelse, högt värde = stor betydelse.  
Partiets politik 
 1 ☐, 2 ☐, 3☐, 4☐, 5☐ 
Ideologi 
 1 ☐, 2 ☐, 3☐, 4☐, 5☐  
Vilket politiskt block respektive parti tillhör  
1 ☐, 2 ☐, 3☐, 4☐, 5☐ 
Vad partiet har åstadkommit under den gångna mandatperioden 
 1 ☐, 2 ☐, 3☐, 4☐, 5☐ 
Partiets vallöften inför kommande mandatperiod  
1 ☐, 2 ☐, 3☐, 4☐, 5☐ 
 Partiledare  
1 ☐, 2 ☐, 3☐, 4☐, 5☐ 
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8. Tycker du att det politiska språket är svårbegripligt? 

Svårbegripligt ☐  
Lagom svårt ☐  
Enkelt ☐  

  
  

9. Hur får du dina politiska nyheter? 

Vän ☐ 

Sociala medier ☐ 

Tidningar/tv ☐ 

Valkampanjer från partierna via brev ☐ 

Annat ☐ 
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Enkätundersökning Engelska  

1. Gender? 

Male ☐ 
Female☐ 
  

2. How old are you?  
  
_______ years old. 
  
  

3. Are you born in Sweden?  

Yes ☐ 
No ☐ 

  
4. Highest completed or ongoing education? 

No education ☐ 
SFI ☐ 
Elementary school ☐  
secondary ☐  
After secondary, less than 3 years ☐  
After secondary, 3 years and more ☐ 

  
  

5. How do you best assess the level of your language skills in Swedish??  
Very bad ☐     Bad ☐    Neither ☐      good ☐      Very good ☐  

  
  

6. Did you vote in the 2018 election? Check more options if you voted for more than one 
election.                

Riksdagsval ☐ Landstingsval ☐ Kommunalval ☐ 
 

  
7.  How important are the following factors for you in voting in general elections? Low 

value = not important, high value = high importance.  
  

Party politics 

  1 ☐, 2 ☐, 3☐, 4☐, 5☐ 
Ideology 

  1 ☐, 2 ☐, 3☐, 4☐, 5☐  
Which political bloc or party belongs to 
1 ☐, 2 ☐, 3☐, 4☐, 5☐ 
What the party has achieved during the past term of office 
1 ☐, 2 ☐, 3☐, 4☐, 5☐ 
The party's election promises for the coming term of office 
1 ☐, 2 ☐, 3☐, 4☐, 5☐ 
 Party leader  
1 ☐, 2 ☐, 3☐, 4☐, 5☐ 
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8. Do you think the political language is difficult to understand? 
Hard  ☐  
Moderate ☐  
Easy ☐  

  
  

9. How do you get your political news? 

FRIEND ☐ 

SOCIAL MEDIA ☐ 

Newspapers / TV ☐ 

Election campaigns from the parties via letter ☐ 

Other ☐ 
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Enkätundersökning Turkiska  

 

1. Cinsiyetiniz? 

Erkek ☐ 
Kadin ☐ 
  

2. Yasiniz?  
               _______. 
  
  

3. Isvec’te mi dogdunuz?  

              Evet ☐ 
              Hayir ☐ 
  
  

4. İsveç'te hangi seviyede okudunuz? 

Hicbir ☐ 
SFI ☐ 
Förgymnasial ☐  
Gymnasial ☐  
Eftergymnasial mindre än 3 år ☐  
Eftergymnasial, minst 3 år ☐ 

  
  

5. İsveççe'deki dil becerilerinizin seviyesi nedir? 

Cok kötu ☐     Kötu  ☐     Ne iyi ne kötu ☐      Iyi ☐      Cok iyi ☐  
  
  

6. 2018 seçimlerinde oy kullandınız mı? Birden fazla seçim için oy kullandıysanız, daha fazla 
seçeneği işaretleyin. 

Riksdagsval ☐ Landstingsval ☐ Kommunalval ☐ 
  
  

7.  Genel seçimlerde oy kullanmada aşağıdaki faktörler sizin için ne kadar önemli? Düşük 
değer = düşük önem, yüksek değer = yüksek önem. 
Parti politikasi 

1 ☐, 2 ☐, 3☐, 4☐, 5☐ 
Ideoloji 

              1 ☐, 2 ☐, 3☐, 4☐, 5☐  
              Hangi siyasi blok veya hangi partiye ait  
              1 ☐, 2 ☐, 3☐, 4☐, 5☐ 
              Partinin geçen görev süresi boyunca neler başardığı 

              1 ☐, 2 ☐, 3☐, 4☐, 5☐ 
              Partinin seçimi, gelecek görev süresi için vaat ediyor  
              1 ☐, 2 ☐, 3☐, 4☐, 5☐ 
              Partilideri 

              1 ☐, 2 ☐, 3☐, 4☐, 5☐ 
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8. Siyasi dilin anlaşılmasının zor olduğunu düşünüyor musunuz? 
Zor ☐  

       Oldukça zor ☐  
              Kolay ☐  
  
  

9. Politik haberleri nasil aliyorsunuz? 

Arkadas/Aile ☐ 

Sosyal medya ☐ 

Gazete/TV ☐ 

mektup ☐ 

Baska ☐ 
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Enkätundersökning Arabiska 

   هل أنت رجل أم إمرأة ؟ -1

جل       ر  
 إمرأة        

 

كم عمرك ؟  -2  

.سنة  .................عمري   

 

هل أنت مولود بالسويد ؟  -3  

    نعم 

  ال   

 

ما هي الدراسة  التي وصلت إليها في السويد ؟  -4  

 لم أدرس في السويد    

     SFI الدراسة األولية لتعليم األجانب  

 مرحلة ما قبل التعليم الثانوي

 ما بعد المرحلة الثانوية، أقل من ثالث سنوات

 ما بعد المرحلة الثانوية، أكثر من ثالث سنوات 

 

ما هو تقيمك لمستواك اللغوي في اللغة السويدية ؟  -5  

جيد             جيد جدا     سئ جدا           سئ           متوسط              

 

؟ ضع عالمة أمام اإلختيارات التي أدليت بصوتك فيها 2018هل أدليت بصوتك في إنتخابات  -6     

 البرلمان                         المحافظات                           المحليات        

 

في اإلنتخابات العامة ما أهمية العوامل التالية بالنسبة لك عند تصويتك -7  

 ليس لها أهمية،    أهميتها ضعيفة ،      لها أهمية كبيرة،        لها أهمية كبيرة جدا 

  -5               -4           -3             -2             -1األحزاب السياسية  

-5               -4           -3             -2            -1األيدلوجية              

 أي كتلة سياسية أوالحزب المنتمي إليه ؟ 

                        1-             2-             3-           4-               5-  

 ماذا أنجز الحزب أثناء فترة التفويض ؟ 

                        1-             2-             3-          4-                 5-  

 وعود الحزب لمرحلة التفويض المقبلة                                                       

                       1-             2-              3-          4-                 5-  

  -5                -4           -3             -2              -1رئيس الحزب      

 

هل تعتقد أن لغة السياسة صعب فهمها ؟  -8  

 صعب فهمها                          ممكن فهمها                      سهلة 

 

؟ من أين تحصل على األخبار السياسية  -9  

 األصدقاء                   

 مصادر التواصل اإلجتماعي 

 الجرائد / التلفاز 

 الدعاية اإلنتخابية من األحزاب من خالل الرسائل 

 مصادر أخرى

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

     

   

     
     

     

     

     

     

   

 
 

 
 

 

 


