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Abstract 
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What is the political significance of affiliation with voluntary associations for people with and 
without foreign backgrounds in Sweden? Does associational affiliation offer an opportunity to 
influence the political decision-making process for those otherwise disfavoured in terms of 
political resources? Or does it rather aggravate the political marginalisation of people with 
foreign backgrounds? 

This thesis is based on two large-scale surveys that have been designed explicitly to deal 
with questions of this sort. It is shown that there are substantial differences in associational 
affiliation between people with and without foreign backgrounds. Interestingly, these 
differences are strongly correlated with patterns of ethnification and ethnic discrimination in 
Swedish society. Individuals who have migrated to Sweden from Western Europe and North 
America participate in voluntary associations to the same extent as native Swedes. In contrast, 
the levels of associational affiliation are consistently lower among people who have migrated 
to Sweden from other parts of the world, even controlling for age, education, occupation and 
other potentially important factors. 

The study supports the widely held notion that there is a positive causal relation between 
associational affiliation and political participation. However, this seems to be true only with 
regard to certain forms of political participation and only seldom to such an extent that 
differences in associational affiliation can be said to strongly affect the relative levels of 
political engagement of people with and without foreign backgrounds. In particular, the 
observed differences in associational affiliation seem to have little to do with the often 
debated marginalisation of immigrants in the electoral arena. 
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Förord 

Det har blivit dags att säga tack. Till att börja med vill jag vända mig till alla 
intervjupersoner som ingår i de datamaterial som jag har analyserat. Utan er 
generositet med tid och tanke hade det helt enkelt inte kunnat bli någon 
avhandling. Stort tack till er alla. Jag vill också tacka Integrationspolitiska 
maktutredningen och Riksbankens Jubileumsfond för undersökningarnas 
finansiering och den skickliga intervjuarstaben vid Statistiska Centralbyrån 
för undersökningarnas genomförande. 

Ett varmt tack för all hjälp och stöd går till arbetskamraterna vid 
statsvetenskapliga institutionen i Uppsala, samt till personalen vid Dag 
Hammarskjöldbiblioteket i Uppsala och vid Institutet för bostads- och 
urbanforskning i Gävle. Det är en stor förmån att på alla håll vara omgiven 
av så kunniga och hjälpsamma kollegor. 

Två personer som jag aldrig kommer att kunna tacka tillräckligt mycket 
för allt de har gjort och betytt för mig under doktorandtiden är mina 
handledare Bo Bengtsson och Anders Westholm. Tack vare det förtroende 
som ni har visat mig från första stund har jag lärt mig att lita på mitt eget 
huvud, utan att för den skull förlora insikten om att det alltid finns mer än ett 
sätt att betrakta och angripa samhällsvetenskapliga problem. Jag måste 
rimligen ha prövat ert tålamod många gånger men aldrig har jag mött annat 
än vänlighet, gott humör och kloka synpunkter från er sida. Det har varit en 
ynnest att få ha er som handledare. 

Tack till alla som har hjälpt mig att förbättra texten i olika skeden av 
arbetet. Särskilt tack till Li Bennich-Björkman, Jon Rogstad och Maritta 
Soininen för er uppriktighet och frenesi vid manuskonferensen, samt till Per 
Adman, Bo Bengtsson, Karin Borevi, Maria Johansson och Per Strömblad 
för era värdefulla synpunkter på granskningsversionen och för all 
uppmuntran och alla goda råd under tidigare stadier av skrivprocessen. 

Tack också till Axel Hadenius och Jan Teorell för att ni gjorde min tid 
som forskningsassistent i Rysslandsprojektet så intressant och lärorik. Utan 
den erfarenheten hade jag nog aldrig kommit på tanken att söka till 
forskarutbildningen. 

Vännerna i introduktionsgruppen – Mose Auyeh, Julia Jennstål, Martin 
Lundin, Sara Monaco och Andreaz Strömgren – har haft stor betydelse för 
mig under hela doktorandtiden. Tack för alla skratt och givande samtal. 
Särskilt tack till Martin för alla dagar i Diös, på Trädgårdsgatan och i Ann 
Arbor. 
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Jag vill tacka min far Åke för att du lärde mig att diskutera, och min mor 
Agneta och min bror Olle för att ni har stått ut med min envishet. Jag har 
haft stor nytta både av förmågan att hävda en åsikt och av min envishet 
under doktorandtiden, men jag förstår om ni hade kunnat tänka er mindre av 
framför allt den senare varan under uppväxtåren. 

Tack också till släkt och vänner som taktfullt har avstått från att fråga vad 
det är jag har hållit på med och hur det har gått för mig, när det har varit 
tydligt att jag inte vetat svaret på den första frågan och helst inte velat prata 
om den andra. 

Mitt djupast kända tack går till min fru Caroline. Med osviklig känsla har 
du sett när jag verkligen har varit i behov av stöd och då alltid gett mig det. 
Med samma känsla har du också lyckats avgöra när mitt gnäll har varit 
ogrundat och då helt enkelt sagt åt mig att sluta. Såväl ditt stöd som din 
uppmaning till mig att i större utsträckning försöka uppskatta 
uppförsbackarna har varit av avgörande betydelse för detta arbetes 
slutförande. Därför är det också självklart att det är till dig, Caroline, som jag 
tillägnar boken. 

Avslutningsvis vill jag tacka mina barn Erland och Sigrid för att ni gör 
livet så rikt och roligt. 

 
 

Uppsala i augusti 2007 
Gunnar Myrberg 
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1. Inledning 

Det finns murar i Sverige. Ofta svåra att se för dem som är på insidan, men 
desto påtagligare för dem som står utanför. Vissa murar gör att kvinnor har 
sämre möjligheter att forma sina liv efter eget huvud än vad män har. Andra 
gör att människor med arbetarbakgrund möter större hinder när de vill 
utveckla sin potential än människor med akademikerföräldrar. Åter andra 
gör att människor med utländsk bakgrund finner det svårare att påverka sin 
vardag och samhället i stort än människor utan utländsk bakgrund. Många 
människor möter dessutom flera murar samtidigt (jfr de los Reyes 2005).1 

I den statsvetenskapliga forskningen om politiskt engagemang har 
betydelsen av kön respektive klass analyserats ingående under lång tid och i 
många olika kontexter (se Leighley 1995 för en bra översikt).2 Betydelsen av 
utländsk bakgrund, eller invandrarskap, har däremot rönt en styvmoderlig 
behandling.3 Antingen har redovisningen av det politiska engagemanget varit 
baserad enbart på valdeltagandet bland utländska medborgare i 
                               
1 För de referenser som anges i den här avhandlingen gäller följande: Om den information 
eller det resonemang som jag hänvisar till återfinns begränsat till ett mindre antal sidor anges 
specifika sidangivelser. Om informationen eller resonemanget istället kommer till uttryck i 
hela källan, eller i stora delar av den, anges referensen utan sidhänvisning. För citat anges 
alltid sidhänvisning. 
2 Här använder jag begreppet politiskt engagemang som en samlingsterm för politiskt 
deltagande och olika typer av politiska attityder, som till exempel politisk tilltro. De olika 
variabler som täcks av begreppet politiskt engagemang kommer att definieras mer precist i 
senare kapitel (jfr Strömblad 2003:9f; Adman 2004:13). 
3 Tre terminologiska frågor behöver klargöras redan på det här stadiet. Den första gäller 
benämningen av olika befolkningskategorier. I de intervjuundersökningar som ligger till 
grund för den här boken har de svarande själva fått ange sitt och sina föräldrars födelseland. 
De personer som svarade att de är födda i något annat land än Sverige ingår här i kategorin 
invandrade. Övriga intervjupersoner ingår i kategorin infödda. Inom denna senare kategori 
kommer jag emellanåt att göra en distinktion mellan infödda med utländsk bakgrund, det vill 
säga personer födda i Sverige med en eller två föräldrar födda utomlands, och infödda utan 
utländsk bakgrund, det vill säga personer födda i Sverige med båda föräldrarna födda i 
Sverige. Jag kommer också att använda benämningen personer med utländsk bakgrund, men 
då som ett samlingsuttryck som kan inkludera både invandrade och infödda med utländsk 
bakgrund. Den andra frågan gäller benämningen av den variabel som bildas av de föregående 
indelningarna i befolkningskategorier. I brist på bättre kommer jag i fortsättningen att 
benämna denna variabel invandrarskap, både när jag talar om distinktionen mellan 
invandrade och infödda och mellan personer med och utan utländsk bakgrund. Den tredje 
frågan gäller benämningen av olika föreningstyper. Med invandrarföreningar och etniska 
föreningar avses här både så kallade invandrarföreningar och föreningar för etniska 
minoriteter, även om den senare benämningen är något oegentlig eftersom man i Sverige även 
kan tala om en etnisk majoritet (jfr Bengtsson 2004a:7; Myrberg 2004:198ff). 
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kommunalvalen, eller så har ett större antal former av politiskt engagemang 
kunnat redovisas men då bara för den samlade kategorin invandrade. Dessa 
redovisningar har gett upphov till dramatiska formuleringar om den politiska 
marginaliseringen av personer med utländsk bakgrund i Sverige (se t.ex. 
Bäck och Soininen 1998; Teorell och Westholm 1999b; SOU 2000:1; Bäck 
och Öhrvall 2004; Oskarsson 2006). Det kan emellertid diskuteras i vilken 
utsträckning dessa rapporter egentligen har ökat vår kunskap om 
invandrarskapets betydelse för människors möjligheter att påverka 
utvecklingen i det svenska samhället. Varje samhällsvetare värd sitt salt kan 
hitta på ett stort antal olika förklaringar till observerade skillnader i politiskt 
engagemang. Utmaningen består i att ta olika förklaringsansatser på allvar 
genom att göra dem till föremål för noggrann och systematisk empirisk 
prövning. 

I den här avhandlingen antar jag denna utmaning genom att koncentrera 
mig på föreningsdeltagandet och dess betydelse för det politiska 
engagemanget bland personer med och utan utländsk bakgrund i Sverige. 
Inriktningen på föreningsdeltagande kan verka snäv och kanske lite märklig i 
förhållande till den aktuella samhällsdebatten om situationen för personer 
med utländsk bakgrund i Sverige, där det framför allt är arbets- och 
bostadsmarknadernas betydelse som har kommit att fokuseras. Detta har jag 
emellertid inte sett som något egentligt problem, utan snarare som en 
möjlighet att lämna ett viktigt bidrag. Även om statsvetaren Lena Lindgren 
(1999:214) förmodligen överdriver något när hon säger att ”våra politiker – 
då som nu – ofta har ett idealistiskt, ja nästan mytologiskt, förhållande till 
föreningslivet”, så är det också mitt intryck att många politikers och 
samhällsdebattörers bild av det svenska föreningslivet snarare baseras på den 
traditionella skandinaviska folkrörelseberättelsen (jfr Hadenius 1999:70; 
Johansson 1954: kapitel 6–7), än på samtida empirisk forskning. En 
ingående analys av föreningsdeltagandet bland personer med och utan 
utländsk bakgrund och av detta deltagandes betydelse för det politiska 
engagemanget torde därmed vara av stort allmänt intresse. 

Inriktningen på föreningsdeltagande är också lätt att motivera utifrån 
modern demokratiteorisk diskurs (Teorell 2006; Westholm, Montero och van 
Deth 2007). Föreningsdeltagande anses till exempel kunna utgöra ett 
politiskt påtryckningsmedel inom den representativa demokratins domäner 
(Wohlgemuth 2006: kapitel 7; Wollebæk och Selle 2004); en möjlighet att 
delta i direktdemokratiskt beslutsfattande (Jonsson 2006); och en möjlighet 
att delta i politiska samtal, så kallad deliberation (Warren 2001: kapitel 4). 
Därtill kan föreningsdeltagande tänkas öka människors förmåga, och inte 
minst tilltron till den egna förmågan, att påverka politiska beslut genom 
andra typer av aktiviteter (se t.ex. Verba, Schlozman och Brady 1995). 

I Sverige har den optimistiska synen på föreningslivets 
demokratifrämjande potential kanske fått sitt allra starkaste uttryck i den 
statliga Demokratiutredningens slutbetänkande (SOU 2000:1:208): 
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Den representativa demokratins institutioner får ... aldrig bli sig själva nog. I 
stället måste dess företrädare verkligen ta till sig av den förnyelse som odlas i 
olika medborgarsammanslutningar. De måste se värdet av att ha ett vitalt och 
fritt föreningsliv och, av denna orsak, långsiktigt verka för att uppmuntra och 
stärka detta. Erkänn, bejaka, stöd och stimulera medborgarnas fria 
sammanslutningar! Bjud in dem till återkommande demokratiska samtal om 
hur vi långsiktigt skapar det kitt som fördjupar folkstyrelsen! 

Frågan är vilken betydelse föreningsdeltagandet har för personer med och 
utan utländsk bakgrund i Sverige. Å ena sidan hävdar bland andra den 
amerikanske filosofen Mark Warren (2001:1) att ett starkt föreningsliv ”kan 
skapa mer demokrati i flera olika livssfärer, samtidigt som det formar och 
fördjupar det demokratiska medborgarskapets möjligheter och inriktning. 
Slutligen utlovar föreningslivet en röst åt dem som missgynnas av den 
existerande fördelningen av makt och pengar.”4 Å andra sidan finns det en 
uppenbar risk för att föreningsdeltagande ger även i övrigt resursstarka 
medborgare mer att säga till om än relativt sett resursfattiga medborgare. 
Givet fördelningen av socioekonomiska resurser i det svenska samhället kan 
detta tänkas leda till att personer utan utländsk bakgrund via föreningslivet 
får än mer inflytande i den politiska beslutsprocessen på bekostnad av 
personer med utländsk bakgrund (jfr Dahlstedt 2000; Esaiasson och Gilljam 
2000; Gilljam 2003). 

Syfte 
Syftet med den här avhandlingen är att bidra med ny kunskap om 
föreningsdeltagandet och dess betydelse för det politiska engagemanget 
bland personer med och utan utländsk bakgrund i Sverige. Detta avser jag att 
göra genom att lösa fyra olika, men sammanflätade, uppgifter. 

Den första uppgiften är av beskrivande karaktär och syftar till skapa en 
mer detaljerad, och i det här sammanhanget bättre motiverad, indelning i 
befolkningskategorier än den konventionella distinktionen mellan 
invandrade och infödda. Utgångspunkten för denna beskrivning är ett 
antagande om att processer av etnifiering och etnisk diskriminering har 
betydelse för hur personer med utländsk bakgrund positioneras, och 
positionerar sig själva, i det svenska samhället. Detta antagande omsätter jag 
i empiriska analyser, vilka ger upphov till en indelning i sammanlagt fem 
olika befolkningskategorier, som sedan får ligga till grund för huvuddelen av 
de efterföljande analyserna. Här utformar jag alltså ett analysredskap som 
gör det möjligt att uttala sig om i vilken utsträckning eventuella skillnader i 
föreningsdeltagande och politiskt engagemang mellan personer med och 
                               
4 ”A robust associational life may enable more democracy in more domains of life, while 
forming and deepening the capacities of democratic citizenship. Finally, for those committed 
to political equality, associations promise the means for voice for those disfavored by existing 
distributions of power and money” (Warren 2001:1). 
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utan utländsk bakgrund är korrelerade med de processer av 
skillnadsskapande – baserade på hudfärg, klädsel, namn, religion och andra 
faktorer – som är vardag i det svenska samhället. 

Den andra uppgiften består i att beskriva föreningsdeltagandets fördelning 
bland personer med och utan utländsk bakgrund i Sverige. Även här finner 
jag det påkallat att utveckla ett eget analysredskap, i form av en indelning i 
fyra föreningskategorier, vilket bättre än tidigare föreslagna indelningar 
fångar de skillnader och likheter mellan olika typer av föreningar som är av 
intresse för den här undersökningen. Framför allt tar jag fasta på i vilken 
utsträckning medborgarna själva upplever sitt deltagande i olika typer av 
föreningar som ett sätt att påverka samhället. Indelningen i fyra 
föreningskategorier kompletteras med en indelning i tre olika former av 
föreningsdeltagande – passiva medlemskap, aktivt deltagande och 
ekonomiska bidrag. 

Den tredje uppgiften går ut på att försöka förklara de skillnader i 
föreningsdeltagande mellan de studerade befolkningskategorierna, som har 
kunnat beläggas i föregående uppgift. Detta görs med hjälp av olika 
demografiska, socioekonomiska och kontextuella variabler. Efter att i den 
andra uppgiften ha konstaterat att det finns skillnader i föreningsdeltagande, 
kopplade till de mönster av etnifiering och etnisk diskriminering som kunde 
beläggas i den första uppgiften, försöker jag alltså i den tredje uppgiften 
förklara vad skillnaderna beror på. Syftet är dels att öka kunskapen om hur 
etnifiering och etnisk diskriminering fungerar i praktiken, dels att undersöka 
betydelsen av sådana faktorer som sannolikt skulle påverka 
föreningsdeltagandet i de studerade befolkningskategorierna även i ett 
samhälle fritt från skillnadsskapande på ”etnisk” grund. 

Den fjärde och avslutande uppgiften är också av förklarande karaktär. 
Föreningsdeltagande i sig kan ibland vara en form av politiskt engagemang. 
Men det kan även bidra till ökat engagemang på andra arenor. Här handlar 
det om att försöka avgöra i vilken utsträckning och på vilka sätt 
föreningsdeltagande leder till olika former av politiskt engagemang för 
personer tillhörande de olika befolkningskategorierna. Det ständigt 
återkommande resultatet att personer som är aktiva i föreningar också är mer 
politiskt aktiva än andra, och att personer som är med i många föreningar 
tenderar att vara mer politiskt aktiva än personer som är med i få föreningar, 
har lett till att föreningsdeltagande kommit att betraktas som en viktig 
politisk resurs. Under senare tid har emellertid den kausala karaktären i 
sambandet mellan föreningsdeltagande och politiskt engagemang kommit att 
ifrågasättas allt oftare. Frågan har väckts om det inte snarare finns en 
uppsättning bakomliggande faktorer som förklarar variationen i båda dessa 
variabler och att sambandet dem emellan alltså endast är skenbart. Om jag 
vill uttala mig om vilken betydelse de observerade skillnaderna i 
föreningsdeltagande har för det politiska engagemanget i de olika 
befolkningskategorierna, måste jag ta den här invändningen på allvar. Det 
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innebär i sin tur att den fjärde uppgiften kräver mer tålamod och utrymme än 
de föregående tre uppgifterna. 

Sammantaget vill jag hävda att diskussionen av och svaren på de frågor 
som jag ställer inom ramen för de här fyra uppgifterna ger en väsentligt 
bättre bild av föreningsdeltagandets betydelse för det politiska 
engagemanget bland personer med och utan utländsk bakgrund i Sverige än 
vad vi tidigare har haft. Denna förbättrade bild bör vara av intresse både för 
den statsvetenskapliga deltagandeforskningen i allmänhet och för den 
forskning som mer specifikt handlar om möjligheterna för personer med 
utländsk bakgrund att göra sina röster hörda. 

I den resterande delen av det här kapitlet kommer jag att redogöra för 
tidigare forskning om föreningsdeltagande och politiskt engagemang bland 
personer med och utan utländsk bakgrund samt för undersökningens 
metodologiska utgångspunkter. Kapitlet avslutas med en presentation av 
avhandlingens disposition. 

Forskning om föreningsdeltagande 
Ett problem med den hittillsvarande forskningen om föreningsdeltagande i 
Sverige är att det inte finns någon tydlig bild av i vilken utsträckning och på 
vilka sätt människor med och utan utländsk bakgrund deltar i olika typer av 
föreningar. Med hänvisning till en studie om föreningsdeltagande och ideell 
verksamhet, utförd av sociologerna Eva Jeppsson Grassman och Lars 
Svedberg (1999), beskrev den tidigare nämnda Demokratiutredningen just 
det ideella arbetet i och utanför föreningslivet som en medborgerlig 
deltagandesfär med förhållandevis små skillnader mellan invandrade och 
infödda (SOU 2000:1:223). Bland annat framhölls att idrottsrörelsen lyckats 
väl med att ”integrera personer med utländsk bakgrund i sin verksamhet” 
(SOU 2000:1:200f). I linje med denna uppfattning ligger också etnologen 
Jesper Fundbergs (2003; 2004) forskningsresultat om idrottens betydelse för 
många ungdomar med utländsk bakgrund. Enligt Fundberg finns det förvisso 
en del hinder på vägen till idrottsbanan – man måste ha stöd från sina 
föräldrar, ekonomiska förutsättningar samt en inre drivkraft att träna hårt – 
men väl där har ens bakgrund liten betydelse. 

En något annorlunda beskrivning av det svenska föreningslivet finner vi 
emellertid i en forskningsrapport baserad på Statistiska Centralbyråns 
undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) från åren 1992 och 2000: 

En särskild aspekt på förborgerligandet och elitiseringen gäller 
etnocentreringen. Det etablerade svenska föreningslivet avspeglar inte den 
ökade etniska sammansattheten i det svenska samhället. I fler än en 
bemärkelse framstår Förenings-Sverige därför i huvudsak som en 
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organisering av ”det gamla” Sveriges välfärdsbehov och politiska resurser 
(Vogel och Amnå 2003:56). 

Denna beskrivning får också stöd i ett antal andra studier baserade på 
storskaliga intervjuundersökningar, där de genomsnittliga nivåerna för 
deltagande i föreningslivet har visat sig ligga klart högre för personer utan 
utländsk bakgrund än för personer med utländsk bakgrund (se t.ex. Petersson 
m.fl. 1998:93–94; Adman och Strömblad 2000:50; Myrberg 2004:215–219). 
När det gäller den vuxna delen av befolkningen tyder resultaten i de här 
undersökningarna dessutom på att skillnaden är särskilt påtaglig inom 
idrottsrörelsen. Det skulle alltså kunna vara så att idrotten har stor betydelse 
för ungdomar med utländsk bakgrund, men att många idrottsföreningar är 
dåliga på att behålla personer med utländsk bakgrund när idrottskarriären är 
över. Det skulle i så fall vara ett resultat som stämmer väl överens med 
kulturgeografen Andreas Sandbergs undersökning av det civila samhällets 
betydelse för flyktingmottagandet i tre svenska kommuner under 1990-talet. 

Med få undantag var de aktiva medlemmarna med invandrarbakgrund i 
idrottsföreningarna i samtliga tre kommuner i det närmaste uteslutande barn 
och ungdomar. Vidare var de i föreningarna engagerade föräldrarna till de 
aktiva barnen i mycket få fall invandrare. Lagledare och andra personer med 
uppdrag i föreningslivet hade sällan någon kontakt med föräldrar till barn 
med invandrarbakgrund (Sandberg 1998:175). 

I jämförelse med idrotten tycks fackföreningsrörelsen ha lyckats bättre med 
att organisera vuxna med utländsk bakgrund. Den relativt sett lägre 
sysselsättningsgraden bland personer med utländsk bakgrund gör dock att 
deras anslutningsgrad, räknad som andel av samtliga invånare, är lägre än för 
personer utan utländsk bakgrund (Vogel m.fl. 2003:147–150). Skillnaderna 
mellan olika förbund inom LO är emellertid ganska stora. I 
Fastighetsanställdas förbund och Hotell- och restaurangfacket har till 
exempel närmare 40 procent av medlemmarna någon form av utländsk 
bakgrund (Nelander och Goding 2003:6). 

Vad däremot gäller förtroendeuppdrag i fackföreningsrörelsen är 
skillnaden mellan personer med och utan utländsk bakgrund genomgående 
markanta. Enligt SCB:s levnadsundersökning år 2000 hade 11 procent av de 
anställda utan utländsk bakgrund någon form av förtroendeuppdrag, vilket 
kan jämföras med 3 procent för utländska medborgare och 5 procent för 
invandrade med svenskt medborgarskap (Vogel m.fl. 2003:155). Listan på 
organisationer med liknande mönster kan göras lång. Ett ytterligare exempel 
som kan vara värt att nämna här är hyresgäströrelsen, där man kanske skulle 
kunna förvänta sig en högre andel invandrade än i andra typer av föreningar, 
då andelen som bor i hyresrätt är klart högre bland invandrade än bland 
infödda. Även här anses det emellertid vara oomstritt att personer med 
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utländsk bakgrund är underrepresenterade på ledande poster (Bengtsson och 
Berger 2005:119f; Bengtsson 2004b:350). 

En föreningstyp av särskilt intresse i det här sammanhanget är naturligtvis 
de så kallade etniska föreningarna. Det etniska föreningslivet etablerades i 
praktiken som ett led i den statliga invandrarpolitik som sjösattes i mitten av 
1970-talet.5 Relationen mellan de etniska föreningarna och det offentliga har, 
bland annat av detta skäl, alltid varit lite speciell (se Borevi 2002; 2004 för 
en ingående analys av den politiska debatten om integration genom 
folkrörelsepolitik). Exempelvis beskriver statsvetaren Pontus Odmalm 
(2004; 2005) hur den klassbaserade politiska miljön i Malmö har gjort det 
svårt för etniska föreningar att försvara sina medlemmars intressen i den 
politiska processen. Samtidigt framhåller sociologen Abbas Emami (2003; 
2004) att relationen mellan det offentliga och de etniska föreningarna måste 
förstås som ett samspel där formell makt inte automatiskt medför reell 
kontroll. Emamis intervjuer med statliga och kommunala tjänstemän visar 
dels att det inte finns någon större vilja att kontrollera föreningarnas 
verksamhet i detalj, dels att det knappast heller är möjligt att göra det. 
Dessutom har de etniska föreningarnas riksorganisationer traditionellt haft 
ett direkt och regelbundet tillträde till regeringens företrädare, vilket är mer 
än vad många andra intresseorganisationer har lyckats uppnå (Aytar 2004; 
2007). 

Den fråga jag vill försöka besvara handlar emellertid inte om de etniska 
föreningarnas betydelse som politiska aktörer, utan om deras 
medlemsanslutning bland olika kategorier av människor med utländsk 
bakgrund. Enligt Emami (2004:163) lider de flesta etniska föreningar i 
Sverige av ”bristande engagemang, svagt ledarskap och otillräckliga 
resurser”. Det finns alltså inte särskilt mycket som talar för att personer med 
utländsk bakgrund skulle delta i det etniska föreningslivet i sådan 
utsträckning att det skulle kunna kompensera för deras lägre 
deltagandenivåer i andra typer av föreningar. Å andra sidan kan det ju vara 
så att det etniska föreningslivets betydelse är större för vissa människor med 
utländsk bakgrund än för andra. Det finns också exempel på att enskilda 
invandrargruppers föreningsliv har räknats ut vid olika tillfällen, för att 
sedan komma tillbaka med kraft.6 En faktor som till exempel borde kunna 

                               
5 Det går förvisso att spåra ett organisationsliv bland invandrade redan till 1800-talets första 
hälft, då den första finska föreningen bildades i Stockholm. Utvecklingen följde sedan 
invandringsmönstren med en tillkomst av baltiska föreningar under 1930- och 40-talen, 
ungerska föreningar under 1950-talet och ett antal sydeuropeiska föreningar under 1960-talet. 
I huvudsak rörde det sig emellertid på den här tiden om små lokala sammanslutningar med 
ytterst begränsade resurser. Den avgörande vändpunkten kom i och med 1975 års 
riksdagsbeslut – med de därpå följande möjligheterna att erhålla statsbidrag – och det var först 
därefter som ett verkligt institutionaliserat etniskt föreningsliv började växa fram (Bäck 
1989:4f). 
6 Exempelvis hade statsvetaren Henry Bäck (1989:279) redan i slutet av 1980-talet svårt att se 
vad som skulle kunna få fart på det jugoslaviska föreningslivet i Sverige. En faktor som dock 
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stärka många etniska föreningar i framtiden är arbetet mot den etniska 
diskrimineringen i det svenska samhället. På detta område utgör ju rimligen 
de etniska föreningarna viktiga samtalspartners för det offentliga, vilket i sin 
tur skulle kunna förstärka den interna solidariteten i föreningarna och 
underlätta nyrekrytering (Emami 2004:186–190). 

Till uppgiften att beskriva föreningsdeltagandet bland personer med och 
utan utländsk bakgrund i Sverige hör också att försöka besvara den 
uppenbara följdfrågan om varför deltagandemönstret i olika typer av 
föreningar ser ut som det gör. Resultaten av dessa analyser är intressanta inte 
minst av det skälet att de hjälper oss att ställa följdfrågor om föreningslivets 
”trösklar”. Om det till exempel visar sig att ekonomiska resurser är en viktig 
förklaring till skillnaderna i föreningsdeltagande mellan olika 
befolkningskategorier är det intressant att fråga sig vad det kostar att vara 
med och varför det är så dyrt. Visar det sig att skillnaderna har att göra med 
boendemönster finns det skäl att fråga sig var och hur föreningarna bedriver 
sitt rekryteringsarbete. Det är ju svårt att föreställa sig att någon förening 
idag skulle ha råd att tacka nej till nya medlemmar, men kanske är det så att 
man inte anstränger sig tillräckligt mycket, eller på rätt sätt, när det gäller 
nyrekrytering (jfr Nilsdotter 2007). 

Forskning om föreningsdeltagande och politiskt 
engagemang 
Ett av de mest frekvent rapporterade resultaten i svensk och internationell 
deltagandeforskning är att det finns ett positivt samband mellan 
föreningsdeltagande och olika former av politiskt engagemang (se t.ex. 
Almond och Verba 1963; Olsen 1972; Verba och Nie 1972; Petersson, 
Westholm och Blomberg 1989; Parry, Moyser och Day 1992; Verba, 
Schlozman och Brady 1995; Dekker, Koopmans och van den Broek 1997; 
Cassel 1999; Ayala 2000; Teorell 2003). Föreningsdeltagande har därmed 
kommit att betraktas som en viktig politisk resurs och det har setts som ett 
problem att föreningsdeltagandet tenderar att vara ojämnt fördelat i 
befolkningen. 

Tesen om det jämlika folkrörelse-Sverige har begränsad räckvidd. Den 
stämmer på en del, i och för sig viktiga, organisationstyper, däribland 
fackföreningsrörelsen. Men som en beskrivning av hela 
organisationsväsendets sociala underlag är denna bild felaktig. 
Organisationsmedlemskap är en viktig typ av kollektiv resurs. Tillgången till 

                                                                                                                             
nämndes, om än i förbigående, var ”den fortgående tendensen till desintegration av 
förbundsstaten.” I efterhand vet vi att det inte dröjde många år innan Jugoslavien befann sig i 
fullt inbördeskrig, vilket i sin tur fick stora konsekvenser för det jugoslaviska föreningslivet i 
Sverige, i form av delning men också i form av nya uppgifter och nya medlemmar. 
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denna resurs är klart större bland högre socialgrupper än bland lägre 
(Petersson, Westholm och Blomberg 1989:222).7 

Föreställningen att föreningsdeltagande leder till ökat politiskt engagemang 
är emellertid långt ifrån oomstridd. Enligt kritikerna utgör sambandet mellan 
föreningsdeltagande och politiskt engagemang snarare ett uttryck för så 
kallad självselektion. Det vill säga, de observerade positiva sambanden 
mellan föreningsdeltagande och olika former av politiskt engagemang tros 
inte bero på några verkliga orsakssamband, utan på att variationen i båda 
dessa variabeltyper går att hänföra till en gemensam uppsättning 
bakomliggande faktorer. Att personer med hög socioekonomisk status är mer 
aktiva i både föreningslivet och politiken, antas till exempel bero på att 
välsituerade personer besitter en större önskan att delta i olika sociala och 
politiska sammanhang i kombination med att trösklarna för deltagande i 
båda fallen är lägre för denna kategori (Erbe 1964; Sallach, Babchuk och 
Booth 1972; Stolle 2003; Theiss-Morse och Hibbing 2005; Armingeon 
2007). 

Väl att märka här är att ”selektionsmodellens” förespråkare ofta tenderar 
att diskvalificera hela ”mobiliseringsmodellen”, det vill säga att 
föreningsdeltagande leder till politiskt engagemang, medan förespråkare för 
den senare modellen snarare brukar anföra att modellerna är 
komplementära.8 Striden gäller alltså inte hela sambandet mellan 
föreningsdeltagande och politiskt engagemang – det är i allmänhet enkelt att 
visa att en del av sambandet går att koppla till olika demografiska och 
socioekonomiska faktorer – utan den del av sambandet som brukar bli kvar 
när man har kontrollerat för variationen i uppenbart bakomliggande faktorer. 
Enligt selektionsmodellen får den kvarvarande effekten av 
föreningsdeltagande förstås som ett uttryck för en underliggande benägenhet 

                               
7 Här finns det skäl att notera att Petersson, Westholm och Blomberg inte är helt tydliga med 
vad de avser med begreppet ”kollektiv resurs”. Därför vill jag poängtera att min undersökning 
behandlar föreningsdeltagande som en individuell politisk resurs, i den meningen att 
föreningsdeltagande kan leda till att individer får ökade möjligheter att föra fram sina 
politiska intressen. Däremot undersöker jag inte i vilken utsträckning olika typer av 
föreningarna driver sina medlemmars kollektiva politiska intressen (jfr distinktionen mellan 
kollektiva och individuella mekanismer när det gäller föreningarnas möjligheter att stärka 
medlemmarnas politiska makt i Bengtsson 2004a:13–16). 
8 ”In summary, the selection model posits that personal characteristics, including high 
socioeconomic status and positive political attitudes, predisposes persons to become 
politically active. These same characteristics, however, are also seen as predisposing 
individuals toward other types of activities, such as participation in community organizations. 
The second explanatory model, often termed ‘mobilization’, posits that involvement in 
voluntary associations stimulates persons to become politically active. This perspective holds 
that, regardless of predisposing factors such as political attitudes and personal characteristics, 
experiences gained through participation in formal social organizations act to increase 
individual political participation … In summary, individuals who belong to associations are 
more likely to be politically active than nonmembers, irrespective of factors such as their 
socioeconomic status or felt political efficacy” (Rogers, Barb och Bultena 1975:306). 
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eller ”smak” för deltagande av olika slag, som inte låter sig fångas så lätt i en 
surveyundersökning.9 Mobiliseringsmodellens anhängare hävdar istället att 
den kvarvarande effekten beror på att föreningsdeltagande verkligen 
påverkar politiskt engagemang och att den intressanta forskningsuppgiften i 
sammanhanget därför är att försöka belägga vad det är i 
föreningsdeltagandet som gör att människor blir mer politiskt aktiva. 

Om det går att göra troligt att föreningsdeltagande leder till politiskt 
engagemang, och att sambandet alltså inte enbart beror på självselektion, är 
nästa fråga vad detta betyder för det politiska engagemanget bland personer 
med och utan utländsk bakgrund. Deltar personer med utländsk bakgrund i 
föreningslivet på sådant sätt och i sådan utsträckning att 
föreningsdeltagandets ”positiva bieffekter”, i form av träning i demokrati, 
uppbyggnad av nätverk och rekrytering till politiska aktiviteter, också 
kommer dem till del?10 Eller utgör föreningsdeltagandets politiska effekter 
snarare ett privilegium för personer utan utländsk bakgrund? 

Det vi idag vet när det gäller föreningsdeltagandets betydelse för personer 
med och utan utländsk bakgrund härrör främst från ett antal studier i olika 
europeiska storstäder, genomförda inom ramen för det europeiska 
forskarnätverket Multicultural Democracy in European Cities (se dock 
Adman och Strömblad 2000; Myrberg 2004; 2006 för tentativa svenska 
studier på området).11 Exempelvis har undersökningar i Amsterdam, Bryssel, 
Berlin, Köpenhamn och Oslo visat att föreningsdeltagande i såväl etniska 
föreningar som i andra typer av föreningar har ett positivt samband med 
politiskt engagemang för både invandrade och infödda (Tillie 2004; Berger, 
Galonska och Koopmans 2004; Jacobs, Phalet och Swyngedouw 2004; 
                               
9 ”What if there are no links, direct or indirect, between organizational affiliation and 
participation, but instead both are the result of some omitted factor – say, psychological 
engagement with politics and social life or a ’taste’ for voluntary involvement? If so, the taste 
for involvement would be the real cause of both organizational affiliation and political 
participation; yet, unless we included measures of taste or engagement, we would come to the 
spurious conclusion that organizational affiliation mattered for participation” (Verba, 
Schlozman och Brady 1995:336). 
10 Användningen av begreppet positiva bieffekter i det här sammanhanget kommer från 
Bengtsson (2004a:14), vilken i sin tur har hämtat det från den norske filosofen Jon Elsters 
tankeväckande bok Sour Grapes (1983: kapitel 2). Det utmärkande med positiva bieffekter är 
dels att de är eftersträvansvärda, dels att de är ytterligt svåra att framkalla med riktade 
åtgärder. Värt att nämna är att Elster, just av denna anledning, vänder sig mot den 
deltagardemokratiska idén om politiskt deltagande som ett medel för medborgarfostran (jfr 
Pateman 1970: kapitel 1–2; Adman 2004; 2006): ”There must be a point in democracy as 
such. If people are motivated by such inherent advantages to throw themselves into the 
system, other benefits may ensue – but the latter cannot by themselves be the motivating 
force. If the democratic method was introduced solely because of its side effects … and no 
one believed in it on any other grounds, it would not produce them” (Elster 1983:96). 
11 Detta nätverk startades av de holländska forskarna Meindert Fennema och Jean Tillie och 
består för närvarande av medlemmar från Belgien, Danmark, Italien, Nederländerna, Norge, 
Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige och Ungern (Jacobs och Tillie 2004:421). 
Det svenska projekt inom vilket jag har bedrivit mitt avhandlingsarbete ingår i nätverket 
sedan 2002. 
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Togeby 2004; Rogstad 2007). Samtidigt finns det betydande variationer både 
inom och mellan de fyra städerna. Köpenhamnsundersökningen visar till 
exempel att deltagande i etniska föreningar har stor betydelse för den 
politiska mobiliseringen bland ungdomar vars föräldrar är födda i Turkiet 
respektive Pakistan, medan det inte tycks ha någon betydelse för deras tillit. 
Däremot verkar föreningsdeltagande inte ha någon betydelse alls för 
ungdomar med föräldrar födda i före detta Jugoslavien (Togeby 2004:525). I 
Bryssel får hypotesen om det etniska föreningslivets betydelse visst stöd när 
det gäller invandrade från Turkiet men inte för invandrade från Marocko. 
Enligt de belgiska forskarna beror detta på att marockanerna har franska som 
modersmål och att de därför inte behöver använda sig av föreningslivet som 
en väg in i det belgiska samhället (Jacobs, Phalet och Swyngedouw 
2004:555). I Berlin slutligen visar det sig att personer som aktivt deltar i 
etniska föreningar är mer politiskt aktiva än andra med utländsk bakgrund, 
medan intresset för tysk politik är högre bland dem som inte är med i etniska 
föreningar (Berger, Galonska och Koopmans 2004:505). 

Den fjärde avhandlingsuppgiften handlar dels om att undersöka 
sambandet mellan föreningsdeltagande och olika former av politiskt 
engagemang generellt, dels om att mer specifikt undersöka om det finns 
några skillnader i detta avseende mellan personer med och utan utländsk 
bakgrund. För att resultaten av de senare analyserna ska kunna sättas in i sitt 
sammanhang behöver vi också en beskrivning av det politiska engagemanget 
bland de studerade befolkningskategorierna. Den politiska marginaliseringen 
av personer med utländsk bakgrund i Sverige har beskrivits som ”vår tids 
mest dramatiska förändring av den politiska jämlikheten i Sverige” (Teorell 
och Westholm 1999a:45). På den här punkten kvarstår emellertid en rad 
frågor, eftersom tidigare använda data inte har möjliggjort analyser av det 
politiska engagemanget bland människor med utländsk bakgrund som varit 
samtidigt breda och djupa. I den här avhandlingen har jag haft möjlighet att 
analysera nyligen framtagna datamaterial som ger underlag för betydligt mer 
välgrundade slutsatser om det politiska engagemanget bland personer med 
utländsk bakgrund. 

Metod 
Det är lätt att konstatera att det behövs någon form av intervjudata för att 
uppfylla den här avhandlingens syfte. I stort sett saknas nämligen den typ av 
offentliga registeruppgifter som finns om arbete, inkomst och boende både 
när det gäller föreningsdeltagande och icke-elektorala former av politiskt 
engagemang. Som forskare kan man möjligen beklaga detta, men som 
medborgare bör vi vara tacksamma. Erfarenheterna från länder som 
rutinmässigt registrerar föreningsaktivitet och andra politiska aktiviteter än 
valdeltagande avskräcker. Samtidigt är det värt att notera att avsaknaden av 
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registeruppgifter innebär att möjligheterna att göra verkligt sofistikerade 
analyser inskränks. I jämförelse med registeruppgifter är intervjudata i regel 
mindre tillförlitliga, mindre exakta och svårare att samla in över tid. Att 
försöka få tag i registeruppgifter från föreningslivet är inte heller något 
alternativ. För det första är det av olika skäl få, om ens några, föreningar som 
är villiga att lämna ut personuppgifter om sina medlemmar. För det andra 
handlar boken även om dem som inte är med i föreningslivet och där kan 
föreningarna ändå inte hjälpa till. 

Frågan är då vilken typ av intervjuundersökning som passar bäst för 
ändamålet. Givet ambitionen att beskriva variation i föreningsdeltagande, 
politiska attityder och beteenden, samt eventuell samvariation däremellan, 
har det fallit sig naturligt att satsa på surveydata med representativa urval, 
snarare än att göra ett mindre antal intervjuer med på strategiska grunder 
utvalda personer.12 

Ett antagande som haft avgörande betydelse för detta beslut är att 
kopplingen mellan föreningsdeltagande och politiskt engagemang inte tros 
vara intentional. Det huvudsakliga syftet bakom den enskilde individens 
beslut att gå med i en förening antas istället vara att han eller hon vill komma 
i åtnjutande av den specifika medlemsnytta som föreningen tillhandahåller. 
Att föreningsdeltagandet i sin tur kan leda till att individen förändrar sina 
attityder eller beteenden när det gäller politiskt intresse eller politiskt 
deltagande, antas vara en positiv biprodukt som kan vara svår att upptäcka 
för individen själv. För att spåra den typ av mönster som det här är fråga om 
krävs i allmänhet den överblick som bara större surveymaterial kan ge. 
Därtill krävs ett material av surveytyp för att avslöja frånvaron av antagna, 
icke-intentionala, mönster. 

Ett annat antagande som haft betydelse för metodvalet är att de samband 
som studeras i den här avhandlingen tänks vara av probabilistisk natur. Att 
tillhöra en viss befolkningskategori determinerar inte attityder eller 
beteenden fullständigt, och det gör inte heller föreningsdeltagande. Det finns 
många faktorer, inklusive rena tillfälligheter, som kan tänkas påverka dessa 
relationer, vilket innebär att argumenten om hur relationerna ser ut svårligen 
kan styrkas eller avvisas genom studier av ett fåtal fall (jfr Svallfors 
2004:42f). 

En avgörande styrka med representativa urval är slutligen att de tvingar 
oss som forskare att försöka ta kontakt med människor som av olika 
anledningar kan vara svåra att få tag i. Det vill säga, människor som den som 
väljer att arbeta med strategiska urval sällan ödslar energi på.13 

                               
12 I linje med rådande praxis i svensk samhällsforskning kommer jag att använda termerna 
survey och surveyundersökning som benämning på förhållandevis storskaliga 
intervjuundersökningar med strukturerade frågescheman. 
13 ”Surveys do not let people be quiescent; they chase them down and ask them questions” 
(Verba 1996:4). 
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Intervjumetod 
För de olika datamaterial som jag har analyserat gäller generellt att 
huvuddelen av intervjuerna har skett vid personliga besök. Detta är en 
väsentligt dyrare form av materialinsamling än till exempel postenkäter eller 
telefonintervjuer, men den har ett antal allmänt erkända fördelar som i de här 
fallen har ansetts mer än väl uppväga den högre kostnaden. 

För det första har upprepade undersökningar visat att besöksintervjuer 
generellt ger en högre svarsfrekvens än både telefonintervjuer och 
postenkäter. Anledningen till det är bland annat att den personliga kontakten 
i allmänhet ökar svarspersonens förtroende för intervjuaren. Det är också 
svårare att helt negligera ett kontaktförsök från en intervjuare som vill 
bestämma tid för besök, än vad det är att kasta en postenkät i skräpkorgen 
eller lägga på luren vid en telefonintervju. Slutligen är intervjuarens 
möjligheter att anpassa sin kontaktstrategi efter olika situationer betydligt 
större vid besöksintervjuer än när man bara använder telefon eller brev 
(Goyder 1985:240–246; Hox och de Leeuw 1994:335–339; Groves m.fl. 
2004:153). 

För det andra visar forskningen på området att besöksintervjuer i 
allmänhet leder till högre svarskvalitet än andra intervjumetoder. Det beror i 
huvudsak på att besöksintervjun ger intervjuaren möjlighet att hjälpa 
svarspersonen att förstå frågor eller instruktioner som kan upplevas som 
krångliga. Dessutom ger intervjuaren med sin blotta närvaro svarspersonerna 
incitament att ta sig igenom intervjuformuläret, hur långt och tråkigt det än 
kan tyckas vara (Tourangeau, Rips och Rasinski 2000: kapitel 10; Groves 
m.fl. 2004:155f). 

För det tredje ger besöksintervjuer bättre möjligheter än andra metoder att 
använda tolk, vilket har visat sig vara nödvändigt vid ett mindre antal 
tillfällen i de undersökningar som presenteras här. Intervjuerna har 
genomgående skett med hjälp av dator, men pappersformulär och svarskort 
på svenska och andra språk har funnits att tillgå som stöd för 
intervjupersonerna. 

Problemet med bortfall 
Svarsfrekvenserna i de datamaterial som jag analyserar i den här 
avhandlingen är i vissa fall låga, särskilt i de urvalsdelar som består av 
personer med utländsk bakgrund. Att bedöma bortfallets betydelse för 
möjligheten att generalisera olika undersökningsresultat till målpopulationen 
är en genuint svår uppgift. Det finns emellertid anledning att misstänka att 
problemet med överskattning av deltagandenivåer och andra mått kommer 
att vara större i de kategorier där svarsfrekvensen är låg (jfr Oskarsson 
2006:84ff). 



 24 

I metodlitteraturen brukar den överskattning av valdeltagande som är 
vanlig i surveyundersökningar hänföras till två olika felkällor. Den ena är att 
de uppgifter de svarande själva lämnar om sitt valdeltagande ibland är 
felaktiga. När det gäller denna felkälla har det emellertid visat sig att felen 
går i båda riktningarna; personer som har röstat tenderar att underskatta sitt 
deltagande medan personer som inte har röstat tenderar att överskatta det. 
Problemet med felrapportering är procentuellt större bland personer som inte 
har röstat, men eftersom de vanligen utgör en väsentligt mindre grupp än de 
röstande brukar de här felen mer eller mindre ta ut varandra (Teorell och 
Westholm 1999b:139f; jfr Abelson, Loftus och Greenwald 1992:138f; 
Holmberg 1990:189). Den andra felkällan är snedvridning på grund av 
systematiskt högre röstningsbenägenhet i svarsgruppen än i bortfallsgruppen. 
I motsats till den första felkällan finns det här ingen motkraft, vilket innebär 
att vi måste räkna med en systematisk överskattning av valdeltagande, och 
sannolikt även av andra former av politiskt engagemang, när bortfallet är 
stort. 

I den här avhandlingen riskerar eventuella skillnader mellan personer med 
respektive utan utländsk bakgrund att underskattas till följd av skillnader i 
bortfall i de fall där personer med utländsk bakgrund i genomsnitt ligger på 
en lägre nivå än personer utan utländsk bakgrund. Omvänt riskerar 
eventuella skillnader att överskattas i de fall där personer med utländsk 
bakgrund i genomsnitt ligger på en högre nivå än personer utan utländsk 
bakgrund. När det gäller sambandsanalyser av olika slag finns det däremot 
mindre skäl att oroa sig för snedvridning på grund av bortfallet, eftersom det 
i allmänhet finns liten anledning att tro att bortfallet skulle slå så olika mot 
olika typer av variabler (jfr Goul Andersen och Hoff 2001:77). 

Material 
En stor del av analyserna i den här avhandlingen bygger på den svenska 
medborgarundersökningen 2002/2003 (MBU 2003). Denna undersökning 
har genomförts i samarbete mellan Integrationspolitiska maktutredningen 
och forskningsprogrammet Demokratins mekanismer. Ansvariga för 
undersökningens genomförande var Anders Westholm, Karin Borevi och Per 
Strömblad vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. 
Undersökningen finansierades av Integrationspolitiska maktutredningen och 
Riksbankens Jubileumsfond. Fältarbetet ombesörjdes av Statistiska 
Centralbyrån. 

MBU 2003 består av två delurval: ett riksrepresentativt och ett särskilt 
inriktat på personer med utländsk bakgrund.14 Den totala svarsfrekvensen var 

                               
14 I den riksrepresentativa urvalsdelen ingår naturligtvis också personer med utländsk 
bakgrund. Svarskort och formulär tillhandahölls på följande språk: arabiska, bosniska, 
engelska, persiska, spanska, svenska och turkiska.  
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56,2 procent (2 138 fullständiga intervjuer av ett totalt urval om 3 804 
personer). Svarsfrekvensen i det riksrepresentativa urvalet var 64,2 procent 
(sammanlagt 1 261 svarande), medan den genomsnittliga svarsfrekvensen i 
den andra urvalsdelen var 47,6 procent (sammanlagt 877 svarande).15 

Frågeformuläret i MBU 2003 bygger vidare på de svenska 
medborgarundersökningar som tidigare genomförts vid två tillfällen (1987 
och 1997). Det innebär att det finns ett stort antal frågor om inställning till 
politik och samhälle; om deltagande i politik och samhällsliv, särskilt 
föreningslivet; samt om kontakter med och attityder till andra människor (jfr 
Petersson, Westholm och Blomberg 1989; Petersson m.fl. 1998). Det som 
skiljer MBU 2003 från tidigare medborgarundersökningar är ett tydligare 
fokus på situationen för personer med utländsk bakgrund, vilket särskilt 
märks i de delar av formuläret som handlar om kontakter med och attityder 
till andra människor. 

Ett annat material som kommer till användning i avhandlingen är 
undersökningen ”Vardagsliv och politik i Storstockholm 2004” (VPS 2004), 
som har insamlats inom ramen för forskningsprojektet Etnisk organisering 
och politisk integration i storstaden. Jag var själv ansvarig för denna 
undersökning tillsammans med Bo Bengtsson och Nils Hertting vid Institutet 
för bostads- och urbanforskning och Statsvetenskapliga institutionen vid 
Uppsala universitet. Projektet har finansierats av Riksbankens 
Jubileumsfond och även i detta fall utfördes fältarbetet av Statistiska 
Centralbyrån. Frågeformuläret i VPS 2004 är delvis konstruerat med 
frågeformuläret för MBU 2003 som förlaga, vilket innebär att många av 
frågeformuleringarna i det båda undersökningarna är i det närmaste 
identiska. Jämförbarheten mellan dessa båda material är därmed ovanligt 
god.16 

Målpopulationen för VPS 2004 består av personer mellan 18 och 74 år, 
boende i Storstockholm och tillhörande någon av följande tre kategorier: (1) 
personer födda i Turkiet eller personer födda i Sverige men med minst en 
förälder född i Turkiet; (2) personer födda i Chile eller personer födda i 
Sverige med minst en förälder född i Chile; (3) personer födda i Sverige vars 
föräldrar båda är födda i Sverige.17 Det ursprungliga urvalet bestod av 500 
                               
15 I de analyser av MBU 2003 som redovisas i den här avhandlingen ingår sammanlagt 1 982 
svarspersoner. För de svarspersoner som uteslutits saknas värden på en eller flera av de 
oberoende variabler som ingår i de sambandsanalyser som jag redovisar. Framför allt saknas 
det värden för utbildning och upplåtelseform i det tilläggsurval av personer födda före 1921 
som ingår i MBU 2003. Kontrollanalyser har visat att uteslutandet av dessa analysenheter inte 
har någon substantiell betydelse för de resultat som presenteras i avhandlingen. 
16 Delar av frågeformuläret till VPS 2004 har utarbetats av en arbetsgrupp inom ramen för 
nätverket Multicultural Democracy in European Cities. I arbetsgruppen ingick förutom 
undertecknad följande personer: Maria Berger, Amsterdams universitet, Dirk Jacobs, 
Katolska universitetet i Bryssel, Marc Swyngedouw, Leuvens universitet och Lise Togeby, 
Århus universitet. 
17 Storstockholm definieras i den här undersökningen som Stockholms län exklusive 
kommunerna Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn och Södertälje. Detta är en standarddefinition 
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personer per kategori, det vill säga sammanlagt 1 500 personer.18 Med 
korrigering för övertäckning bestående av personer som flyttat, antingen 
utomlands eller ut ur undersökningsområdet, är det totala antalet svarande i 
undersökningen 838 personer, vilket motsvarar en genomsnittlig 
svarsfrekvens på 57,7 procent. Här finns det dock en ganska betydande 
variation mellan de olika urvalskategorierna. För kategori 3, det vill säga 
personer utan utländsk bakgrund, ligger svarsfrekvensen på 66,1 procent, 
vilket är väl i paritet med jämförbara riksrepresentativa undersökningar (jfr 
ESS 2003:188–193; Petersson och Holmberg 2006:30ff). För personer med 
bakgrund i Turkiet och Chile är svarsfrekvenserna lägre – 48,9 procent 
respektive 57,9 procent. För samtliga kategorier har jämförelser mellan 
svarsgruppen och bortfallsgruppen genomförts utifrån tillgängliga 
registeruppgifter. Dessa jämförelser visar att bortfallet är särskilt markerat 
bland äldre människor med utländsk bakgrund. Ett genomgående mönster är 
också att svarsfrekvensen är högre bland kvinnor än bland män. Däremot har 
det inte gått att hitta några systematiska skillnader med avseende på 
bostadsområde. 

I enstaka analyser har jag också använt mig av 1987 och 1997 års svenska 
medborgarundersökningar, vilka båda är baserade på representativa urval av 
alla i Sverige folkbokförda personer i åldern 16–80 år. År 1987 omfattade 
urvalet 2 658 personer varav 2 071 intervjuades. År 1997 var motsvarande 
siffror 1 964 respektive 1 460. Svarsfrekvenserna var alltså 77,9 procent 
1987 och 74,3 procent 1997. Den genomsnittliga intervjutiden låg i båda 
fallen på ca 75 minuter. Ansvariga för 1987 års undersökning var Olof 
Petersson, Anders Westholm och Göran Blomberg. För 1997 års 
undersökning svarade Anders Westholm och Jan Teorell. Samtliga 
uppräknade forskare var vid tidpunkten för respektive undersökning knutna 
till Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Fältarbetet 
genomfördes vid båda tillfällena av Statistiska Centralbyrån (Petersson, 
Westholm och Blomberg 1989:29–33; Petersson m.fl. 1998:22f). 

De analyser som redovisas i den här avhandlingen har genomgående 
utförts med så kallade frekvensvikter. Det vill säga, varje enskild respondent 
har tilldelats en vikt som motsvarar den omvända sannolikheten för att just 
han eller hon skulle komma med i urvalet (Groves m.fl. 2004:323f).19 Det 

                                                                                                                             
som bland annat används av Utrednings- och statistikkontoret i Stockholms stad (USK 
2003:389). 
18 Urvalsramen för VPS 2004 hämtades från Registret för totalbefolkningen (RTB). Ett 
slumpmässigt urval har skett inom ramen för varje kategori med stratifiering för kön. Viss 
reducering av målpopulationen har gjorts så att individer som nyligen blivit utvalda av SCB 
att delta i liknande undersökningar har undantagits. Adopterade personer ingår inte heller i 
kategorierna 1 och 2. Däremot finns de med i urvalet av personer med utländsk bakgrund i 
MBU 2003. 
19 Den urvalsdel som speciellt omfattar personer med utländsk bakgrund i MBU 2003 är 
konstruerad så att invandrade födda utanför Europa, samt flyktingar, har tilldelats en högre 
sannolikhet att komma med i urvalet än invandrade födda i Europa. Det innebär i sin tur att 
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innebär att det är möjligt att använda datamaterialen både för att uttala sig 
om den samlade målpopulationen i respektive undersökning och för att uttala 
sig om olika delpopulationer när datamaterialet bryts ned på olika 
befolkningskategorier. Notera dock att de N-tal som redovisas i tabellerna 
står för det oviktade antalet observationer i respektive analys. 

Förberedelser 
Alla metodval har ett pris. I jämförelse med god kvalitativ forskning – 
kännetecknad av kontinuerlig interaktion mellan materialinsamling och 
analys (Alvesson och Sköldberg 1994:42) – är surveyforskningen framför 
allt mer stelbent; man kastar ut sitt nät vid ett tillfälle och får vackert hålla 
tillgodo med den fångst som ges. Någon möjlighet att ställa intressanta 
följdfrågor finns inte, såvida man inte har lyckats komma på dem i förhand. 
Det innebär i sin tur att den teoretiska förförståelse som kommer till uttryck i 
surveyforskarens val och formuleringar av frågor och svarsalternativ sätter 
gränser för vad som är möjligt att nå kunskap om i analysskedet. Om 
forskaren känner sitt område dåligt innan surveyundersökningen går i fält 
finns det alltså en påtaglig risk för att hans eller hennes kunskap om det eller 
dem som studeras inte kommer att öka nämnvärt under analysarbetet. 

Ett sätt att hantera det här problemet är att med olika medel försöka skaffa 
sig en så god bild som möjligt av det eller dem som ska studeras innan man 
konstruerar sitt frågeformulär. För min del har det bland annat inneburit att 
jag i perioder under avhandlingsarbetet ägnat mycket tid åt att träffa 
tjänstemän, politiker, föreningsrepresentanter och vanliga förenings-
medlemmar.20 Våren 2003 hade jag också förmånen att på nära håll få följa 
förberedandet och genomförandet av den årliga Rinkebyfestivalen, som är 
ett samarrangemang mellan föreningslivet och stadsdelsförvaltningen i 
Rinkeby i nordvästra Stockholm.21 

                                                                                                                             
andelen svarspersoner födda i respektive utanför Europa inte motsvarar de verkliga andelarna 
i delpopulationen invandrade. Om vi inte skulle ta hänsyn till detta i analyserna av hela 
delpopulationen invandrade skulle resultaten komma att bli systematiskt snedvridna, på så sätt 
att situationen för invandrade födda utanför Europa skulle ges alltför stor tyngd i 
beskrivningen av situationen för samtliga invandrade. Med hjälp av frekvensvikter 
undkommer vi detta problem genom att svaren från invandrade födda i Europa ges något 
större tyngd i analyserna än svaren från invandrade födda utanför Europa. På samma sätt 
viktas samtliga svar från personer tillhörande specialurvalet ned i förhållande till svaren från 
personer tillhörande det riksrepresentativa urvalet. 
20 Bland annat genomförde jag tillsammans med mina projektkamrater Bo Bengtsson och Nils 
Hertting ett antal gemensamma intervjuer med tjänstemän och föreningsrepresentanter i olika 
delar av Stockholmsområdet under 2003 och 2004, i syfte att förbereda de olika delstudier 
som ingår i vårt forskningsprojekt. 
21 För mig var detta en ovärderlig lektion i praktiskt föreningsarbete – omfattande allt från 
passiv observation till protokollskrivande och montering av tält – och jag vill rikta ett varmt 
tack till Monica C och Yasim H för att jag fick vara med på de här mötena. 
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En annan, och enligt min uppfattning nödvändig, åtgärd när det gäller att 
hantera riskerna med otillräcklig förförståelse är att genomföra grundliga 
testintervjuer med personer som tillhör, eller skulle kunna tillhöra, 
undersökningens målpopulation. Min erfarenhet är att man får en helt ny bild 
av sitt formulär, men också av sina mer övergripande forskningsfrågor, 
under testintervjuernas gång (jfr Groves m.fl. 2004:247ff). Exempelvis fick 
jag en intressant tankeställare, när jag under förberedelserna med 
undersökningen VPS 2004 frågade en testintervjuperson född i Turkiet, men 
uppvuxen i Sverige, om han tyckte att det var för många frågor om 
föreningsdeltagande i vårt formulär: 

Nej utifrån det svenska folkrörelsetänkandet så var det inte för många. Jag 
trodde att du skulle rabbla upp ännu mer: fiskeförening, båtklubben, 
brukshundsklubben och allt det där va, men nej då. Alltså för mig är det här 
väldigt bekant så jag tycker inte att det här är nåt konstigt. Hade det däremot 
varit min pappa så hade han nog undrat, vad då, det räcker med två 
föreningar. Men jag menar, jag har ju vuxit upp här, herregud, jag kan det här 
(SCB 2003b:43). 

Det är svårt att säga i vilken utsträckning den bild av föreningsdeltagandet 
som förmedlas i den här avhandlingen i sig utgör ett uttryck för ett specifikt 
svenskt, eller möjligen skandinaviskt, folkrörelsetänkande. Men det är 
nyttigt att påminna sig om att bilden kanske skulle ha sett annorlunda ut om 
frågorna hade avspeglat något annat perspektiv. 

Disposition 
Avhandlingens tre huvudvariabler är invandrarskap, föreningsdeltagande 
och politiskt engagemang. De tänkta relationerna mellan dem tecknas 
schematiskt i figur 1.1. Därmed får vi också en enkel skiss över 
avhandlingens disposition. 
 

Figur 1.1. Tänkta orsakssamband mellan föreningsdeltagande, politiskt 
engagemang och olika bakgrundsfaktorer, inklusive invandrarskap 
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I kapitel 2 väljer jag att utgå från antagandet att processer av etnifiering och 
diskriminering har betydelse för hur personer med olika typer av utländsk 
bakgrund positioneras, och positionerar sig själva, i det svenska samhället. 
Genom att omsätta detta antagande i empiriska analyser definierar jag 
sammanlagt fem olika befolkningskategorier, som sedan får ligga till grund 
för huvuddelen av analyserna i de resterande kapitlen. De fem kategorierna 
är: (a) infödda utan utländsk bakgrund, (b) infödda med utländsk bakgrund, 
(c) invandrade födda i Väst, (d) invandrade födda i Öst, (e) invandrade födda 
i Syd. För att ytterligare teckna den bakgrund, mot vilken analyserna i de 
övriga kapitlen kan behöva förstås, avslutas kapitel 2 med en översiktlig 
beskrivning av de studerade befolkningskategoriernas positioner när det 
gäller vissa centrala demografiska och socioekonomiska faktorer. 

Kapitel 3 inleds med en översikt av föreningsdeltagandets utveckling över 
tid, där det intressantaste resultatet är att ryktet om föreningslivets 
medlemskris tycks vara överdrivet. En jämförelse av 
medborgarundersökningarna 1987, 1997 och 2003 visar att det har skett 
vissa omfördelningar i deltagandenivåer mellan olika föreningstyper, men 
också att mycket litet har hänt när det gäller den totala omfattningen av såväl 
medlemskap som olika former av aktivt deltagande. Kapitlet fortsätter 
därefter med en, i vissa avseenden, nyskapande indelning i fyra övergripande 
föreningskategorier samt en beskrivning av de studerade befolknings-
kategoriernas nivåer av medlemskap och aktivt deltagande i respektive 
föreningskategori. Utbredningen av ekonomiska bidrag till olika typer av 
föreningar studeras också, eftersom sådana bidrag i vissa avseenden kan 
tolkas som en form av politiskt engagemang. Kapitlets huvudresultat är att 
det finns tydliga skillnader i föreningsdeltagande mellan de studerade 
befolkningskategorierna, men också att dessa skillnader i huvudsak går att 
lokalisera till föreningar som endast i liten utsträckning betraktas som 
politiska av medlemmarna själva. Hit hör till exempel idrottsföreningar, 
konsumentföreningar och olika typer av boendeföreningar. 

Syftet med kapitel 4 är att försöka förklara skillnader i 
föreningsdeltagande med hjälp av olika typer av demografiska, 
socioekonomiska och kontextuella faktorer. Ett intressant resultat av dessa 
analyser är att skillnaderna mellan infödda utan utländsk bakgrund och 
invandrade födda i Syd i ganska stor utsträckning går att förklara med hjälp 
av sådana standardfaktorer, medan skillnaderna mellan infödda utan utländsk 
bakgrund och invandrade födda i Öst endast påverkas marginellt vid kontroll 
för dessa. En faktor som däremot tycks ha substantiell betydelse för 
föreningsdeltagandet bland invandrade födda i Öst är vistelsetid i Sverige. 
Det genomsnittliga föreningsdeltagandet är klart högre bland personer som 
har bott lång tid i Sverige än bland nyligen anlända, även om vi tar hänsyn 
till andra bakgrundsfaktorer. Intressant nog tycks tidsfaktorns inverkan 
emellertid inte bero på skillnader i språkkunskaper, vilket annars vore lätt att 
tro. 
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I kapitel 5 tar jag mig an den stora frågan om föreningsdeltagandets 
betydelse för olika former av politiskt engagemang. Den verkliga stötestenen 
i det här kapitlet är att reda ut orsaksriktningen mellan de olika variablerna i 
analysen. Här ställs jag inför problem eftersom jag endast har tillgång till så 
kallade tvärsnittsdata, det vill säga information insamlad vid endast en 
tidpunkt om varje enskild individ. I syfte att ändå försöka hantera detta 
problem inleder jag kapitlet med en noggrann genomgång av sambanden 
mellan föreningsdeltagande och olika former av politiskt engagemang, utan 
och med kontroller för demografiska, socioekonomiska och kontextuella 
faktorer. Dessa analyser ger vid handen att föreningsdeltagande har positiva 
samband med snart sagt varje prövad aspekt av politiskt engagemang. 

Vid en nedbrytning av föreningsdeltagandet dels i passiva medlemskap 
och aktivt deltagande, dels i politiska och icke-politiska föreningar 
framträder vissa mönster av intresse för hur dessa samband ska tolkas i 
termer av orsak och verkan. Framför allt fäster jag vikt vid att det positiva 
sambandet mellan föreningsdeltagande och politiskt intresse närmast 
uteslutande går att spåra till passiva medlemskap i föreningar som 
medlemmarna själva uppfattar som politiska. Min tolkning av detta resultat 
är att politiskt intresse utgör en bakomliggande psykologisk disposition för 
aktivitet både i föreningar och i politiska sammanhang snarare än en effekt 
av föreningsdeltagande. I nästa analyssteg väljer jag därför att använda 
politiskt intresse som en kontrollvariabel för självselektion. I dessa modeller 
kontrollerar jag också för olika tänkta orsaksmekanismer, det vill säga 
faktorer som skulle kunna förklara hur föreningsdeltagande leder till ökat 
politiskt engagemang. Resultaten av detta analyssteg visar att det finns goda 
skäl att tro att föreningsdeltagande verkligen har generella effekter på 
deltagande i protester och politiska kontakter. Det förefaller också vara så att 
föreningsdeltagande ökar människors politiska självtilltro. 

Med dessa resultat i ryggen analyserar jag avslutningsvis 
föreningsdeltagandets betydelse för det politiska engagemanget bland 
personer med och utan utländsk bakgrund. Dessa analyser visar bland annat 
att skillnaden i föreningsdeltagande är en bidragande orsak till att personer 
utan utländsk bakgrund är mer aktiva när det gäller politiska kontakter än 
personer med utländsk bakgrund. Däremot skulle skillnaden i utförda 
protestaktiviteter sannolikt vara större om inte personer utan utländsk 
bakgrund just var så aktiva i föreningslivet. 

I det sjätte och avslutande kapitlet sammanfattar jag avhandlingens 
slutsatser med utgångspunkt från de indelningar i befolkningskategorier och 
föreningskategorier som legat till grund för mina analyser. Därefter 
diskuterar jag hur undersökningen förhåller sig till begreppen politisk 
jämlikhet och politisk integration, för att avslutningsvis landa i en kortfattad 
summering av avhandlingens huvudresultat och fem frågor för framtida 
forskning. 
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2. Graderat invandrarskap? 

I en undersökning av det slag som jag presenterar i den här avhandlingen 
skulle det vara bekvämt att nöja sig med en indelning i kategorierna infödda 
och invandrade. Denna indelning bygger på förhållandevis lättillgängliga 
och tillförlitliga uppgifter om födelseland, vilket gör att operationaliseringen 
av kategorierna vanligen har hög reliabilitet. Det är också en klar fördel att 
kategoribenämningarna går att koppla direkt till den teoretiska definitionen: 
Personer som tillhör kategorin infödda har det gemensamt att de är födda i 
Sverige, medan personer som tillhör kategorin invandrade har det 
gemensamt att de har invandrat till Sverige.1 

Det finns emellertid också viktiga problem förknippade med denna 
distinktion. Enkelhetens baksida är en grovhuggenhet som ibland tenderar att 
dölja mer än vad den lyfter fram. 

Inte sällan får invandrare genom en ”add and stir”-metod bilda en egen 
redovisningskategori och undersökningsresultaten används sedan för att dra 
generella slutsatser om gruppen invandrare. Trots att närmare granskningar 
inte sällan visar att skillnaderna ofta är större mellan olika invandrargrupper 
än mellan dessa grupper och majoriteten, ligger politikens fokus uteslutande 
på det som tycks vara utmärkande för den statistiskt konstruerade kategorin 
invandrare (Soininen och Etzler 2006:28). 

Varje kategorisering utgör i och för sig en slags ”add and stir”-procedur och 
i samhällsvetenskaplig forskning är det därför omöjligt att helt komma ifrån 
det problem som Soininen och Etzler pekar på (jfr Nelander, Acchiardo och 
Goding 2004:18f). Däremot bör det vara möjligt att åtminstone delvis 
hantera det här problemet genom att forma ett antal delkategorier med 
mindre intern heterogenitet i valda avseenden än vad som är fallet för den 
samlade kategorin invandrade. För att möjliggöra meningsfulla och 

                               
1 Det finns naturligtvis alternativa benämningar på bägge kategorierna, av vilka några är direkt 
utbytbara, exempelvis fungerar utlandsfödda precis lika bra som invandrade, medan andra 
alternativ av olika skäl inte är lika bra. Anledningen till att jag i huvudsak använder 
benämningen invandrade istället för invandrare är att ordet invandrade är en mer precis 
språklig motsvarighet till ordet infödda. Det har i sin tur den väsentliga innehållsliga fördelen 
att det går lätt att tala om infödda och invandrade svenskar (jfr Borevi och Strömblad 
2004:10). Däremot använder jag till exempel ordet invandrarföreningar, eftersom ordet 
invandrad är svårt att hantera i avledningsformer. I talspråk tycker jag också att det är rimligt 
att använda det mer lättuttalade ordet invandrare istället för invandrade. 
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redovisningsbara analyser får antalet delkategorier dock inte bli för stort. 
Frågan är då på vilka grunder dessa delkategorier ska konstrueras. 

I den här avhandlingen har jag valt att utgå från antagandet att processer 
av etnifiering och diskriminering har betydelse för hur personer med 
utländsk bakgrund positioneras, och positionerar sig själva, såväl i möten 
med majoritetssamhällets institutioner som i möten med enskilda människor 
med och utan utländsk bakgrund. Ett alternativt begrepp till etnifiering är 
rasifiering, där det senare har importerats från den engelske sociologen 
Robert Miles (1993). Båda begreppen betecknar en process där socialt 
konstruerade och generaliserande bilder av skillnader mellan människor 
skapas och används för att legitimera ojämlikhet i olika samhällssfärer (se 
till exempel Mulinari och Neergaard 2004:19–21; Molina 1997). 
Anledningen till att jag har valt att använda begreppet etnifiering är att 
skillnadsskapandet i det svenska samhället inte enbart tycks handla om 
hudfärg utan också om religion, klädsel, namn och andra faktorer, vilket 
begreppet rasifiering riskerar att få oss att glömma. Syftet med att tala om 
etnifiering är alltså inte att försöka släta över det allvarliga samhällsproblem 
som dessa begrepp refererar till, snarare tvärtom. Frågan är nu om dessa 
processer också antar mönster som skulle kunna ligga till grund för en 
indelning i delkategorier inom kategorin invandrade. 

Det etnifierade invandrarbegreppet 
I en radiodiskussion med anledning av en förutsedd socialdemokratisk 
regeringsombildning hösten 2004 framförde Ardalan Shekarabi, dåvarande 
ordförande för socialdemokratiska ungdomsförbundet, åsikten att 
utrikesminister Laila Freivalds inte kunde anses vara ett statsråd med 
utländsk bakgrund, trots att hon kommit till Sverige som flyktingbarn från 
Lettland: 

Jag tror inte att hon ses ute i samhället som en person med 
invandrarbakgrund. Jag tror att det handlar väldigt mycket om utseende och 
en tydlig bakgrund, så att säga (refererat i Gür 2004). 

Möjligen resonerade dåvarande folkpartiledaren Lars Leijonborg i liknande 
banor då han i november 2003 proklamerade att ”[m]ed Nyamko Sabuni 
kommer den första invandraren in i folkpartiets ledning” (Folkpartiet 
liberalerna, pressmeddelande 2003-11-21, refererat i Strömblad och Borevi 
2004:7).2 I folkpartiets ledning satt nämligen redan Marit Paulsen, som 
invandrat till Sverige från Norge i början av 1960-talet. 

                               
2 Den efter regeringsskiftet 2006 tillträdda integrations- och jämställdhetsministern Nyamko 
Sabuni är född i Burundi och invandrade till Sverige 1981. 
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Vad de här exemplen belyser är att invandrarbegreppet ibland tenderar att 
kopplas till helt andra attribut än erfarenheten att ha invandrat. 

Invandrare antar skepnad av en tänkt kategori, konstituerad framför allt i 
relation till det som upplevs som mer bekant och vanligt. Samtidigt blir då 
emellertid kategorins gränslinjer suddiga. Vem som i realiteten refereras till 
som invandrare bedöms utefter en skala som tycks vara oberoende av faktisk 
immigration. För en given grupp blir, om man så vill, ”graden av 
invandrarskap” en fråga om hur ”(o)svenska” gruppens medlemmar anses 
vara (Borevi och Strömblad 2004:10). 

Invandrarbegreppet får därigenom en överförd betydelse som mera tycks 
handla om främlingsskap än om invandringens betydelse för enskilda 
individer eller samhället i stort. Mediaforskaren Ylva Brune har i olika 
sammanhang (2002; 2004a; 2004b) beskrivit hur detta etnifierade 
invandrarbegrepp formas i samspelet mellan media, samhällsforskare och 
olika myndigheter. Bland annat pekar hon på hur ett antal förhållandevis 
enkla praktiker upprätthåller konstruktionen av ”invandraren” som 
annorlunda och underlägsen (Brune 2004a:86f): 

Praktiska nyhetsord som ”invandrarkvinna”, ”invandrartät”, 
”invandrarförort” upprepas tills de ser ut att beteckna något påtagligt. 

”Invandrare” som kategori presenteras med utgångspunkt i problem som 
definieras av myndighet plus medium. 

Personifierade ”invandrare” gestaltas som exempel på en redan definierad 
generell problematik eller som undantag från en generell problematik. 

Statistiska skillnader mellan ”svenskar” och ”invandrare” omvandlas till 
egenskaper – brister – hos den avvikande kategorin ”invandrarna”. 

Strukturella samhällsproblem konkretiseras som egenskaper hos 
”invandrare” eller som svårigheter som ”invandrare” har. 

Generella utsagor om ”invandrare” från experter, utsedda representanter 
för ”invandrare” eller från textens berättare fogas in i nyheterna. 

Ett mediearkiv i text och bild över ”invandraren” gör det möjligt att 
associera till, återanvända och bekräfta en igenkännbar idévärld. 

Den fråga som jag har ställt mig är om invandrarbegreppets etnifiering skulle 
kunna utgöra en möjlig utgångspunkt för den mer nyanserade indelning av 
kategorin invandrade som efterlystes ovan. Ett skäl som ibland brukar 
framföras för att behandla invandrade som en sammanhållen kategori i 
samhällsvetenskapliga analyser är att personer som har invandrat har det 
gemensamt att de ständigt positioneras som just invandrade i mötet med 
majoritetssamhällets institutioner och attityder (jfr Bengtsson 2004a:11, not 
12). Men frågan är om det antagandet är korrekt. Tänk om det finns en slags 
gradering av invandrarskapet, för att låna Borevis och Strömblads 
terminologi, och tänk om den i sin tur är kopplad till, eller åtminstone 
korrelerad med, olika hinder för medborgarskapets förverkligande. Om så är 
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fallet finns det ju verkligen skäl att analysera olika delkategorier av 
invandrade för sig. 

Nästa fråga är då hur man ska kunna undersöka invandrarbegreppets 
etnifiering och belägga det så att det kan ligga till grund för en, helst 
replikerbar, indelning i delkategorier. I MBU 2003 användes olika strategier 
för att undersöka förekomsten av fördomar och generaliserande förenklingar 
om olika kategorier av människor. Bland annat provade man att gå rakt på 
sak genom att be svarspersonerna att placera in kategorier av människor 
födda i olika delar av världen på en elvagradig skala med ändpunkterna 
”tänker aldrig på dessa när jag hör ordet invandrare” respektive ”tänker 
alltid på dessa när jag hör ordet invandrare”. Invandrade svarspersoner 
ombads dessutom dels att placera in människor födda i samma land som de 
själva på skalan, dels att placera in sig själva. 

 
Tabell 2.1. Associationer till ordet invandrare – summering för infödda utan 
utländsk bakgrund 

När du hör ordet invandrare, i vilken utsträckning tänker 
du då på följande:  

Genomsnittlig 
placering N 

Människor födda i Mellanöstern 0,78 980 

Människor födda i Afrika 0,77 979 

Människor födda i Asien utom Mellanöstern 0,75 979 

Människor födda i Latinamerika 0,74 980 

Människor födda i Östeuropa 0,63 984 

Människor födda i Västeuropa utom Norden 0,46 993 

Människor födda i andra nordiska länder 0,22 999 
Kommentar: MBU 2003. Elvagradig skala där 0 står för ”tänker aldrig på dessa när jag hör 
ordet invandrare” och 1 för ”tänker alltid på dessa när jag hör ordet invandrare”. 

Svaren på dessa frågor är sammanställda i tabellerna 2.1 och 2.2. 
Sammantaget framtonar här en bild av en strukturerad social konstruktion, 
som tycks omfattas både av infödda och invandrade svarspersoner. För 
infödda utan utländsk bakgrund är det tydligt att associationerna till ordet 
invandrare är särskilt starka när de tänker på människor födda i Afrika, 
Asien inklusive Mellanöstern samt Latinamerika. Noterbart är att 
skillnaderna är väldigt små mellan associationerna till dessa olika kategorier, 
trots att det enda som formellt länkar samman de människor som tillhör 
dessa kategorier är det faktum att de inte är födda i Europa. Därefter är det 
ett litet steg ned till människor födda i Östeuropa, följt av ett större steg till 
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människor födda i Västeuropa utom Norden och ett ännu större steg till 
människor födda i Norden. 

Regionindelningen i tabell 2.2 är baserad på svarspersonernas födelseland 
(se appendix A för detaljer om regionindelningen). Jag har i huvudsak 
använt samma indelning som den svarspersonerna fick ta ställning till i den 
här frågan (se tabell 2.1). Det finns dock några skillnader, främst rörande 
kategorin Östeuropa. Människor födda på Balkan tenderar att ligga högre än 
människor födda i andra länder i Östeuropa när det gäller båda frågorna om 
associationer till ordet invandrare. Samtidigt tenderar människor födda i 
södra Europa att lägga sig betydligt närmare människor födda i Östeuropa än 
människor födda i norra och västra Europa. Jämfört med indelningen i tabell 
2.1 har jag därför brutit ur kategorin Balkan från kategorin Östeuropa och 
samtidigt fört över människor födda i södra Europa från kategorin 
Västeuropa utom Norden till den nya kategorin Syd- och Östeuropa utom 
Balkan. Avslutningsvis har jag fört invandrade födda i Kanada, USA, 
Australien och Nya Zeeland till samma kategori som invandrade födda i 
Nordvästeuropa (jfr Nelander, Acchiardo och Goding 2004:21). 

 
Tabell 2.2. Associationer till ordet invandrare – summering för invandrade 
svarspersoner(åtta kategorier) 

Födelseregion 

Svarspersonens uppfattning om 
människor födda i samma land 

som han/hon själv 

Svarspersonens 
uppfattning om sig 

själv 
N 

Afrika 0,82 0,61 47  

Mellanöstern 0,77 0,71 146  

Balkan 0,76 0,66 104  

Syd- och Östeuropa utom 
Balkan 0,65 0,56 87  

Latinamerika 0,64 0,51 81  

Asien utom Mellanöstern  0,63 0,42 110  

Nordvästeuropa, Kanada, 
USA, Australien och Nya 
Zeeland 

0,41 0,33 75  

Norden 0,24 0,17 78  

Genomsnitt 0,53 0,44 728  
Kommentar: MBU 2003. Elvagradig skala där 0 står för ”tänker aldrig på dessa när jag hör 
ordet invandrare” och 1 för ”tänker alltid på dessa när jag hör ordet invandrare”. Se appendix 
A för detaljer om regionindelningen. 
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Mönstret i tabell 2.2 uppvisar stora likheter med det i tabell 2.1. Om vi till att 
börja med koncentrerar oss på vad de invandrade svarspersonerna har svarat 
när det gäller invandrade födda i samma land som de själva, så ser vi att 
ändpunkterna i tabell 2.2 är i det närmaste identiska med ändpunkterna i 
tabell 2.1. Människor födda i Afrika och Mellanöstern associerar i stor 
utsträckning ordet invandrare till människor födda i samma land som de 
själva, medan detta i mycket lägre grad gäller för människor födda i 
Nordvästeuropa och Norden. Kategorin Syd- och Östeuropa, med undantag 
av Balkan, hamnar på ungefär samma nivå i både tabell 2.1 och 2.2. Däremot 
ligger Latinamerika och Asien utom Mellanöstern lägre i tabell 2.2. Personer 
födda i dessa delar av världen betraktas således i större utsträckning som 
invandrade av personer med annan bakgrund än de själva. 

En intressant regelbundenhet i tabell 2.2 utgörs av den skillnad på i 
genomsnitt en tiondel, det vill säga ett skalsteg, som vi kan notera mellan 
svarspersonernas självplacering och deras placering av människor födda i 
samma land som de själva. Vid en närmare granskning visar det sig att en 
orsak till detta mönster är att självplaceringen varierar så gott som linjärt 
med hur många år svarspersonen har bott i Sverige. Ju längre en invandrad 
person har bott i Sverige, desto mindre associerar han eller hon sig själv med 
ordet invandrare. Däremot finns det inget sådant utvecklingsmönster när det 
gäller synen på andra människor födda i samma land. 

I en mening är resultaten i tabellerna 2.1 och 2.2 inte särskilt 
uppseendeväckande. Under senare år har en lång rad forskare inom olika 
samhällsvetenskapliga discipliner beskrivit och analyserat invandrarskapets 
etnifiering i Sverige och i relation till denna forskning utgör de här resultaten 
snarare en bekräftelse än en nyhet (se till exempel Hosseini-Kaladjahi 1997; 
Pred 2000; Sawyer 2002; de los Reyes och Wingborg 2002; Motsieloa 2003; 
Schmauch 2006; Mella och Palm 2006; Kalonaityté, Kawesa och Tedros 
2007). Ändå menar jag att det finns en pregnans i de resultat som redovisas 
här, som gör att de faktiskt är intressanta i sig. Särskilt betydelsefullt är 
resultatet att invandrarbegreppet tycks ha ungefär samma innebörd för 
invandrade som för infödda utan utländsk bakgrund. Eftersom helt 
nyanlända invandrade knappast har något eget förhållande till det svenska 
ordet invandrare måste de invandrades associationer ha formats i mötet med 
institutioner och attityder i Sverige. Här har vi alltså ett konkret belägg för 
hur användningen av det till synes neutrala ordet invandrare påverkar 
självbilden för olika kategorier av invandrade på mycket olika sätt. 
Slutsatsen av de här analyserna måste därför bli att invandrarbegreppets 
etnifiering bildar tydligt urskiljbara mönster som skulle kunna ligga till 
grund för en meningsfull indelning i delkategorier inom kategorin 
invandrade. 

För att ge en mer konkret illustration av hur dessa skillnader kan te sig 
kan vi avslutningsvis ställa ett citat av den i Storbritannien födde sociologen 
Keith Pringle jämte ett utdrag från den i Tyskland födda sociologen Ulrika 



 37

Schmauchs avhandling om erfarenheter av vardagsrasism bland invandrade 
födda i Afrika. 

Ur ett mer personligt perspektiv kan jag säga, att i min femåriga erfarenhet av 
svenskt vardagsliv har jag aldrig hört att man pratat om vare sig britter eller 
amerikaner som ”invandrare”. Således kan det på grundval av det kvalitativa 
materialet i studien anses rimligt att begreppet ”invandrare” inte enbart utgör 
en del av en dominerande offentlig diskurs som särskiljer stora grupper 
medborgare från det övriga samhället, endast med utgångspunkten att de 
tillhör en ”främmande” kultur. Det kan också anses troligt att diskursen 
skiljer ut vilka ”främmande” kulturer detta gäller. Dessutom verkar det som 
om det svenska bruket av ordet ”invandrare” besitter djupgående 
utestängande och nedsättande konnotationer – något som också gäller då 
ordet används av vissa välfärdsarbetare och policyskapare (Pringle 
2006:226). 

I Sverige är Mahmoud ”invandrare”. Vad han än gör är det en position han 
känner sig fastlåst i. Det hjälper inte att uppnå en statusposition i samhället 
som att sitta i riksdagen, i Sverige är och förblir en ”invandrare” alltid en 
”invandrare”. Mahmoud har visserligen ett svenskt pass, men känner sig ändå 
inte som en erkänd del av samhället och tror att det är omöjligt att bli svensk 
medborgare. Medborgarskapet står alltså här för något annat än en formell 
relation mellan honom och den svenska statsmakten och handlar snarare om 
att bli erkänd som en legitim del av Sveriges befolkning. Detta är något 
Mahmoud känner av om han ”ska träffa en svensk”. Frågorna om hans 
bakgrund och vistelse i Sverige ställs till honom i hans egenskap av 
”invandrare”. Hade Mahmoud sett ”svenskare” ut och därtill haft ett svenskt 
namn, hade frågorna troligtvis inte ställts alls, och i så fall fått en helt annan 
innebörd. [...] Det är skillnad på var man kommer ifrån för hur man blir 
bemött i det svenska samhället – jag med min vita hud och mitt svenska 
förnamn får sällan frågor om var jag är född, om jag trivs i Sverige och om 
jag tänker flytta tillbaka till Tyskland, något som alltså ser helt annorlunda ut 
för Mahmoud (Schmauch 2006:134). 

Upplevd diskriminering 
En annan möjlig indelningsgrund utgörs av upplevd diskriminering. Här 
lämnar vi, åtminstone delvis, det diskursiva planet och frågar oss om det 
finns en variation i invandrade personers egna erfarenheter av direkt 
diskriminering på grund av utländsk bakgrund och om den i så fall skulle 
kunna ligga till grund för en indelning i delkategorier. Svaret på denna fråga 
är naturligtvis särskilt intressant att ställa i relation till de mönster av 
etnifiering som vi kunde konstatera i föregående avsnitt. 

Det finns erkänt stora svårigheter kopplade till att försöka mäta 
diskriminering. För det första är diskriminering ett begrepp som har kommit 
att definieras och användas på många olika sätt inom forskningen och i det 
offentliga samtalet. I sig behöver inte denna mångtydighet utgöra ett 
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problem – det kan finnas goda skäl att använda sig av olika definitioner av 
diskrimineringsbegreppet i olika sammanhang. Samtidigt måste man vara 
medveten om att mångtydigheten kräver att begreppet definieras noggrant i 
varje enskild undersökning. Det är också viktigt att vara medveten om att 
användningen av olika definitioner i olika sammanhang gör det svårare än 
vanligt att jämföra resultat från olika studier. 

För det andra finns det svåra mätproblem oavsett hur man väljer att 
definiera själva diskrimineringsbegreppet. Även om vi håller oss till den i 
mätsammanhang relativt okomplicerade direkta etniska diskrimineringen – 
det vill säga att en enskild person missgynnas genom att behandlas sämre än 
någon annan i en jämförbar situation på grund av sin etniska tillhörighet eller 
utländska bakgrund (jfr SFS 2003:307, 3 §) – så finns det ett antal olika 
svårigheter att ta hänsyn till. Det vi har att gå på i en surveyundersökning är 
individernas egna rapporter om diskriminering. Det innebär framför allt en 
risk för underrapportering, eftersom faktiskt diskriminerande handlingar inte 
alltid behöver medföra en upplevelse av diskriminering hos den som utsätts 
för dem. Det kan också vara så att den som har blivit utsatt för 
diskriminering avstår från att berätta det för att slippa kännas vid det 
stigmatiserande i den kränkande behandlingen (jfr Soininen och Etzler 
2006:53). Vid alla frågor av det här slaget kan det också finnas en risk för 
överrapportering, det vill säga att individer rapporterar att de har blivit 
diskriminerade, trots att de inte har haft sådana upplevelser (Lange 2005:78). 
Denna risk torde dock vara väsentligt mindre än risken för underrapportering 
(jfr Schmauch 2006:118). 

Vidgar vi perspektivet till så kallad indirekt etnisk diskriminering – det 
vill säga att en person missgynnas genom tillämpning av bestämmelser, 
kriterier eller förfaringssätt som framstår som neutrala men som i praktiken 
särskilt missgynnar vissa kategorier av människor (SFS 2003:307, 3 §) – blir 
mätproblemen ännu besvärligare, eftersom indirekt diskriminering i 
allmänhet har en mer subtil karaktär än direkt diskriminering och därmed är 
svårare för den som drabbas att upptäcka och rapportera. 

Utvidgar vi diskrimineringsbegreppet ytterligare, vilket har föreslagits av 
Utredningen om strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös 
tillhörighet (SOU 2005:56) och Utredningen om makt, integration och 
strukturell diskriminering (SOU 2006:79), är det mycket svårt att direkt mäta 
diskrimineringens omfattning med hjälp av individers självrapporterade 
upplevelser.3 Andra metoder och material får då tillämpas, exempelvis 
analyser av regelsystem och rutiner, som i olika sammanhang kan verka 
diskriminerande genom att till exempel exkludera personer med viss etnisk 
tillhörighet eller missgynna deras intressen (jfr Soininen och Etzler 
2006:17f). Däremot kan individbaserad information om upplevd 

                               
3 För en kritik mot den begreppsutvidgning som föreslås i nämnda utredningar, se Lange 
(2005:71–82). 
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diskriminering, men också om sådant som betydelsen av språkkunskaper för 
deltagande i olika samhälleliga sfärer hjälpa till att lokalisera förekomsten 
av skillnader som skulle kunna bero på diskriminerande praktiker. Med en 
analogi från arkeologin kan statistiska analyser därmed fungera som ett slags 
detektor av var det kan löna sig att gräva. Jag återkommer till denna tanke. 

 
Tabell 2.3. Upplevd diskriminering i olika situationer 

Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du på grund av din 
utländska bakgrund blivit illa behandlad av någon av följande: 

Procent-
andel som 
svarat ja 

N 

Personer du kommit i kontakt med genom att du sökt arbete, till exempel 
tänkbara arbetsgivare eller personal på arbetsförmedlingen 19 165

Personer du kommit i kontakt med genom dina studier, till exempel lärare 
eller andra studerande 17 76

Personer du kommit i kontakt med genom ditt arbete, till exempel chefer 
eller kollegor 8 503

Personer du stött ihop med på gatan eller på något offentligt 
transportmedel, till exempel buss eller tunnelbana 7 780

Personer du kommit i kontakt med genom att du sökt bostad, till exempel 
hyresvärd, mäklare eller bostadsförmedlare 6 237

Personer du kommit i kontakt med genom att du är skolbarnsförälder, till 
exempel lärare eller andra skolbarnsföräldrar 6 250

Personer som du kommit i kontakt med när du velat besöka en 
restaurang, ett dansställe, ett idrottsevenemang eller liknande, till 
exempel personalen på stället eller andra besökare 

5 781

Personer som du kommit i kontakt med när du som privatperson velat 
köpa eller hyra någonting, till exempel försäljningspersonal eller andra 
kunder i butiken 

5 780

Personer du kommit i kontakt med genom ditt boende, till exempel 
hyresvärd eller grannar 4 779

Personer du kommit i kontakt med genom att du själv eller någon anhörig 
sökt eller fått vård för någon sjukdom eller åkomma, till exempel 
personal inom sjukvården 

4 565

Personer på någon offentlig myndighet, till exempel skattemyndigheten, 
kronofogdemyndigheten, försäkringskassan eller socialtjänsten 4 781

Personer du kommit i kontakt med eller råkat ut för i något annat 
sammanhang 4 778

Kommentar: MBU 2003. 
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I MBU 2003 riktades fokus mot svarspersonernas upplevelser av etnisk 
diskriminering med hjälp av ett frågebatteri som inleddes på följande sätt: 

Människor kan som bekant bli illa behandlade på många olika sätt. Man kan 
t.ex. bli orättvist bedömd, otillbörligen hindrad, nekad eller förolämpad, 
utfryst eller trakasserad, eller rentav utsatt för våld eller skadegörelse. Det 
kan också finnas många orsaker till att människor blir illa behandlade. Har 
det under de senaste 12 månader hänt att du på grund av din utländska 
bakgrund blivit illa behandlad av någon av följande: 

Svarspersonerna fick sedan ta ställning till tolv olika situationer (se tabell 
2.3) och svara med något av svarsalternativen ”nej, inte såvitt jag vet” eller 
”ja”. För de situationer, där svarspersonen svarade ja, fick han eller hon 
också precisera hur många gånger det inträffat under det senaste året. 

I tabell 2.3 redovisas hur stor procentandel av de invandrade 
svarspersonerna som uppgett att de blivit illa behandlade på grund av sin 
utländska bakgrund i var och en av de tolv situationerna. Det är viktigt att 
poängtera att antalet observationer, och därmed procentbasen, varierar 
kraftigt mellan de olika situationerna. Ser vi till hela kategorin invandrade 
tycks risken för att bli illa behandlad alltså vara störst på offentliga 
transportmedel och inte när man söker arbete eller studerar, vilket 
procenttalen i tabell 2.3 kan ge sken av. 

I tabell 2.4 har jag använt samma indelning i födelseregioner som i tabell 
2.2 för att ta reda på om det finns några skillnader mellan olika kategorier av 
invandrade när det gäller utsatthet för etnisk diskriminering. Eftersom 
toleransen för diskriminering måste vara noll i alla samhällets sfärer har jag 
slagit ihop svaren för de tolv olika situationerna och redovisat hur stor andel 
i respektive delkategori som har svarat ja på minst en av frågorna. 

I tabell 2.4 framträder ett tydligt mönster som har stora likheter med vad 
vi såg i analyserna av det etnifierade invandrarbegreppet. Medan minst fyra 
av tio födda i Afrika, Latinamerika och Mellanöstern rapporterar någon form 
av direkt diskriminering under det senaste året är motsvarande siffra för 
människor födda i Norden en av tjugofem. Vidare ser vi att var femte 
svarsperson född i Syd- och Östeuropa rapporterar egna erfarenheter av 
diskriminering, vilket även här innebär en mellanposition mellan å ena sidan 
invandrade födda i Afrika, Asien inklusive Mellanöstern och Latinamerika, å 
andra sidan människor födda i Norden, Nordvästeuropa, Kanada, USA, 
Australien och Nya Zeeland. 

De nivåer av upplevd diskriminering som rapporteras i MBU 2003 ligger 
i paritet med, eller något över, de nivåer som uppmätts i andra jämförbara 
undersökningar. I en undersökning utförd av Statistiska Centralbyrån uppgav 
till exempel 47 procent av de personer som bott i Sverige i minst 18 år och 
hade minst en förälder född utanför EU-området, att de någon gång hade 
blivit utsatta för diskriminering. I den undersökningen definierades 
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emellertid inte vad som avsågs med diskriminering, vilket gör att det är 
vanskligt att jämföra resultaten rakt av. Av de personer som uppgav att de 
blivit diskriminerade ansåg hälften att det hade berott på deras etniska 
tillhörighet eller på deras utländskt klingande namn. Värt att notera är att en 
tredjedel av de invandrade kvinnorna i den här undersökningen ansåg att 
diskrimineringen även, eller enbart, hade berott på deras könstillhörighet 
(Davidsson 2005:27f). 

 
Tabell 2.4. Upplevd diskriminering under det senaste året – summering för 
invandrade svarspersoner (åtta kategorier) 

Födelseregion 
Procentandel som svarat ja på någon av 

de tolv frågorna om diskriminering N 

Latinamerika 46  85

Mellanöstern 40  162

Afrika 40  59

Asien utom Mellanöstern  27  121

Balkan 22  115

Syd- och Östeuropa utom Balkan 20  91

Nordvästeuropa, Kanada, USA, 
Australien och Nya Zeeland 15  76

Norden 4  80

Genomsnitt 20  789
Kommentar: MBU 2003. 

Det mönster som framkommer i tabell 2.4 uppvisar även stora likheter med 
den sammanställning som IMER-forskaren Anders Lange har gjort av sex 
omfattande undersökningar från 1990-talet om invandrades 
livsomständigheter och erfarenheter av diskriminering.4 Ett genomgående 
drag i dessa undersökningar är att människor födda i Afrika, Latinamerika 
och Mellanöstern betydligt oftare blir illa behandlade på grund av sin 
utländska bakgrund än andra kategorier av invandrade. Av de kategorier som 
ingår i undersökningarna är det invandrade födda i Danmark, följda av 
invandrade födda i Finland, som i allra minst utsträckning tycks vara utsatta 
för direkt etnisk diskriminering (Lange 2000:90–104). 

Mot bakgrund av de sammantagna resultaten från analyserna av 
associationer till invandrarbegreppet och av invandrades erfarenheter av 

                               
4 Förkortningen IMER står för internationell migration och etniska relationer. 
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diskriminering har jag funnit det motiverat att göra en indelning i tre 
delkategorier inom kategorin invandrade. För att förenkla den språkliga 
framställningen har jag valt att benämna dessa kategorier med väderstreck 
även om detta inte fullt ut motsvarar den geografiska verkligheten.5 Den 
första kategorin, Syd, består av människor födda i Afrika, Asien inklusive 
Mellanöstern och Latinamerika. Den andra kategorin, Öst, består av 
människor födda i Syd- och Östeuropa inklusive Balkan, medan den tredje 
kategorin, Väst, består av människor födda i Norden, Nordvästeuropa, 
Kanada, USA, Australien och Nya Zeeland. En samlad bild av resultaten för 
de olika indelningsgrunderna, baserad på denna tredelning, ges i tabell 2.5.6 

 
Tabell 2.5. Associationer till ordet invandrare samt upplevd diskriminering – 
summering (tre kategorier) 

Associationer till ordet invandrare 

Födelseregion 

Svarspersonen om 
födda i samma land 
som han/hon själv 

Svarspersonen 
om sig själv 

Infödda utan 
utländsk bakgrund 

om människor födda 
i respektive region 

Procentandel som 
svarat ja på minst 

en av de tolv 
frågorna om 

upplevd 
diskriminering 

Syd 0,71 0,59 0,76 38 

Öst 0,71 0,62 0,62 22 

Väst 0,28 0,21 0,34 7 
Kommentar: MBU 2003. Den exakta länderindelningen återfinns i appendix A. Antalet 
observationer är samma som i föregående tabeller. 

Värt att notera när det gäller denna tabell är att skillnaderna är stora i 
samtliga avseenden när vi jämför invandrade födda i Väst med de två andra 
kategorierna. Däremot finns det i praktiken inga skillnader mellan 
invandrade födda i Syd och invandrade födda i Öst när det gäller egna 
associationer till ordet invandrare. Här tycks skillnaderna mellan de två 
kategorierna enbart ligga i majoritetsbefolkningens syn på och behandling av 
människor tillhörande respektive kategori. Människor födda i Öst möter 
mindre direkt diskriminering och associeras i lägre grad till ordet invandrare 

                               
5 Kanske kan det uppfattas som förvånande att invandrade födda i Grekland, Italien, Portugal 
och Spanien räknas till kategorin Öst. Jag tror emellertid inte att det är en orimlig placering i 
just det här sammanhanget. Det är också värt att poängtera att endast 14 av de sammanlagt 
206 svarspersonerna i kategorin Öst är födda i något av dessa fyra länder. 
6 År 2003 utgjorde de invandrade sammanlagt 12 procent av den totala befolkningen i 
Sverige. Nästan 1,1 miljoner svenskar var alltså födda utanför Sverige. Av de invandrade var 
35 procent födda i det som här kallas Väst, 26 procent i Öst och 39 procent i Syd (SCB 
2004:72f). 
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av infödda utan utländsk bakgrund, än vad som är fallet för invandrade födda 
i Syd. 

Invandringsperiod, boendemönster och 
socioekonomiska resurser 
Enligt det perspektiv som anläggs i den här avhandlingen utgör de processer 
av etnifiering och etnisk diskriminering som förekommer i det svenska 
samhället tänkbara nyckelfaktorer bakom de skillnader i olika sociala och 
politiska avseenden, som vi ofta observerar mellan personer med och utan 
utländsk bakgrund. Detta perspektiv utesluter emellertid inte möjligheten att 
det kan finnas andra faktorer med egen betydelse som skulle påverka 
skillnaderna mellan personer med och utan utländsk bakgrund även i ett 
samhälle fritt från etnifiering och diskriminering. Hit hör till exempel 
ålderssammansättningen i de studerade befolkningskategorierna och den för 
personer med utländsk bakgrund näraliggande faktorn vistelsetid i Sverige. 
Hit hör också boendemönster, klasstillhörighet och utbildningsnivå. 
Samtidigt är det också tänkbart att faktorer av detta slag kan hjälpa oss att 
förstå hur etnifiering och diskriminering fungerar i praktiken. I syfte att 
teckna en bakgrund mot vilken analyserna i de följande kapitlen kan förstås, 
kommer jag att i det följande redovisa hur de studerade 
befolkningskategorierna förhåller sig till varandra när det gäller några 
potentiellt viktiga demografiska och socioekonomiska indikatorer. 

Invandringsperiod 
Under mitten av 1970-talet ändrade invandringen till Sverige karaktär. Från 
att i huvudsak ha varit så kallad arbetskraftsinvandring, ofta på initiativ från 
svenska myndigheter, övergick invandringen alltmer till att domineras av 
flyktingar och anhöriga till tidigare anlända invandrade.7 Från en tyngdpunkt 
på Norden, och då särskilt Finland, tillsammans med vissa länder i södra 
Europa skedde därmed också en kraftig diversifiering med avseende på var 
de invandrade kom ifrån. 

En gestaltning av denna förändring finner vi i tabell 2.6, där de 
invandrade svarspersonerna i MBU 2003 har delats in efter 
invandringsperiod och födelseregion.8 Vi ser här att hela 77 procent av de 
                               
7 Det kan vara värt att påminna om att Sverige hade så kallade arbetskraftsavtal med bland 
annat Turkiet och Jugoslavien under 1960-talet och att Arbetsmarknadsstyrelsen under en 
period till och med hade särskilda rekryteringskontor i olika länder i södra Europa (Wadensjö 
1973:55). 
8 En noggrann jämförelse med den officiella invandringsstatistiken visar att fördelningen på 
invandringsperiod bland de invandrade svarspersonerna i MBU 2003 ligger mycket nära den 
verkliga fördelningen i populationen (se SCB 2004:73f). 
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svarspersoner som är födda i Väst invandrade till Sverige före 1979, medan 
motsvarande andelar är 31 procent för invandrade födda i Öst och endast 17 
procent för invandrade födda i Syd. 

 
Tabell 2.6. Invandringsperiod, procent 

Invandrade födda i... 
Invandringsperiod 

Väst Öst Syd 

Samtliga 
invandrade 

–1970 56 19  2  29  

1971–1979 21 12  15  17  

1980–1989 10 13  39  20  

1990–2002 13 56  44  34  

N 156 206  427  789  
Kommentar: MBU 2003. 

Ett annat uttryck för denna förändring är att den genomsnittliga vistelsetiden 
i Sverige är 38 år för invandrade födda i Väst, 17 år för invandrade födda i 
Öst och 15 år för invandrade födda i Syd. En naturlig men ofta förbisedd 
konsekvens är att ålderssammansättningen skiljer sig tämligen avsevärt 
mellan de studerade befolkningskategorierna. Bland svarspersonerna i MBU 
2003 låg medelåldern för infödda utan utländsk bakgrund på 49 år, vilket 
kan jämföras med 55 år för invandrade födda i Väst, 45 år för invandrade 
födda i Öst och blott 38 år för invandrade födda i Syd. Genomsnittsåldern 
för invandrade födda i Syd är alltså densamma som den genomsnittliga 
vistelsetiden i Sverige för invandrade födda i Väst. 

Boendemönster 
Det finns intressanta skillnader mellan de studerade kategorierna även när 
det gäller boendemönster. Som vi kan se i tabell 2.7 bor invandrade i 
huvudsak i städer. Exempelvis bor hela 46 procent av de invandrade 
svarspersonerna födda i Syd i någon av de tre storstäderna Stockholm, 
Göteborg och Malmö med förorter, vilket kan jämföras med endast 26 
procent i kategorin infödda utan utländsk bakgrund. Var tredje person utan 
utländsk bakgrund bor i samhällen med mindre än 5 000 invånare, medan 
motsvarande andel för invandrade födda i Syd endast är 8 procent. Infödda 
med utländsk bakgrund intar i det här avseendet en mellanposition 
tillsammans med invandrade födda i Väst och Öst. 
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Tabell 2.7. Boendeort, procent 

 Infödda... Invandrade födda i... 

Boendeort 
utan utländsk 

bakgrund 
med utländsk 

bakgrund Väst Öst Syd 

Stockholm, 
Göteborg eller 
Malmö med förorter 
och kranskommuner

26  30  34  34  46  

Övriga städer och 
samhällen med mer 
än 5 000 invånare 

42  45  44  45  46  

Samhällen med 
mindre än 5 000 
invånare och 
landsbygd 

33  24  22  21  8  

N 1025  168  156  206  427  

Kommentar: MBU 2003. 

Till denna bild hör också tydliga skillnader i upplåtelseform. De tre 
huvudsakliga upplåtelseformerna i Sverige är äganderätt – att man själv äger 
sin bostad; bostadsrätt – att man har nyttjanderätt till en lägenhet genom sitt 
medlemskap i den bostadsrättsförening som äger fastigheten; samt hyresrätt 
– att man hyr en lägenhet av en fastighetsägare (jfr Bengtsson 2006:14f). 
Samtliga tre upplåtelseformer är förknippade med medlemskap i 
boendeföreningar. När det gäller bostadsrätt är medlemskap i en 
bostadsrättsförening obligatoriskt, när det gäller hyresrätt är det vanligt med 
medlemskap i någon hyresgästförening, medan den som äger sin bostad kan 
vara medlem i en villaägareförening eller samfällighetsförening. 

I tabell 2.8 ser vi att äganderätten är den klart vanligaste upplåtelseformen 
bland infödda utan utländsk bakgrund. Hela 58 procent av svarspersonerna i 
denna kategori bor alltså i någon form av hus som de själva eller någon 
annan medlem i hushållet äger. Detta kan jämföras med endast 20 procent 
bland invandrade födda i Syd och 33 procent bland invandrade födda i Öst. 
När det gäller boende i bostadsrätt ligger infödda utan utländsk bakgrund 
däremot på samma nivå, runt 15 procent, som tre av de andra kategorierna. 
Av invandrade födda i Väst bor var tredje i bostadsrätt, alltså en dubbelt så 
hög andel som i de andra kategorierna. 

 



 46 

Tabell 2.8. Upplåtelseform, procent 

 Infödda... Invandrade födda i... 

Upplåtelseform 
utan utländsk 

bakgrund 
med utländsk 

bakgrund Väst Öst Syd 

Äganderätt 58 45 43 33 20  

Bostadsrätt 14 14 31 15 14  

Hyresrätt 28 41 26 52 61  

N 1025 168 156 206 427  

Kommentar: MBU 2003. 

Avslutningsvis finns det under rubriken boendemönster skäl att pröva den 
vanliga föreställningen att personer med utländsk bakgrund lever i mer 
socialt utsatta områden än personer utan utländsk bakgrund. I syfte att 
kontrollera för så kallade kontextuella effekter av sociala boendemiljöer (se 
Strömblad 2003) har jag skapat två variabler som beskriver 
befolkningssammansättningen på bostadsområdesnivå.9 Den ena kallar jag 
områdesfattigdom och den utgörs av andelen arbetslösa och 
förtidspensionerade av den totala befolkningen i respektive bostadsområde. 
Den andra variabeln kallar jag invandrartäthet och den utgörs helt enkelt av 
andelen invandrade i respektive område. Vad vi ser i tabell 2.9 är att den 
genomsnittliga andelen arbetslösa och förtidspensionerade i 
svarspersonernas bostadsområden ligger runt 8–9 procent för samtliga 
kategorier. Ser vi till hela riket bor alltså inte personer med utländsk 
bakgrund i mer socialt utsatta områden än personer utan utländsk bakgrund. 
En viktig förklaring till detta resultat är dock att en stor andel av de infödda 
utan utländsk bakgrund bor i glesbygd, där det också finns en förhållandevis 
hög andel arbetslösa och förtidspensionerade. Fokuserar vi istället enbart på 
de tre storstadsområdena finner vi att den genomsnittliga andelen arbetslösa 
och förtidspensionerade sjunker från 8 till 6 procent för de områden där 
svarspersonerna utan utländsk bakgrund bor, medan andelen istället ökar 
med någon procentenhet för de andra kategorierna. I Sveriges storstäder bor 
                               
9 Närmare bestämt har jag mig använt mig av registeruppgifter om så kallade SAMS-
områden, där förkortningen SAMS står för Small Area Market Statistics. Denna 
områdesindelning har konstruerats av Statistiska Centralbyrån i syfte att möta en efterfrågan 
på demografiska profiler över mindre geografiska områden, motsvarande bostadsområdesnivå 
(Andersson 1998:4; Strömblad 2003:54, not 7). 
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alltså personer med utländsk bakgrund i mer socialt utsatta områden än 
personer utan utländsk bakgrund. 

 
Tabell 2.9. Områdesfattigdom och invandrartäthet, procent 

 Infödda... Invandrade födda i... 

Kontextegenskaper 
utan utländsk 

bakgrund 
med utländsk 

bakgrund Väst Öst Syd 

Områdesfattigdom 8 8 9 9 9  

Invandrartäthet 9 12 13 19 23  

N 1025 168 156 206 427  

Kommentar: MBU 2003. 

I tabell 2.9 ser vi också som väntat att personer med utländsk bakgrund i 
genomsnitt bor i mer invandrartäta områden än personer utan utländsk 
bakgrund. Värt att notera här är dock den stora skillnaden mellan de tre 
kategorierna av invandrade. Medan invandrade födda i Väst i genomsnitt bor 
i områden där 13 procent av befolkningen har invandrat är motsvarande 
siffra för invandrade födda i Syd hela 23 procent. Gör vi även här en 
distinktion mellan de tre storstadsområdena och övriga Sverige visar det sig, 
av lätt insedda skäl, att den genomsnittliga invandrartätheten är klart högre i 
storstäderna. Exempelvis är invandrartätheten i genomsnitt 8 procent i de 
infödda svarspersonernas bostadsområden utanför storstäderna, medan 
motsvarande siffra är 15 procent i storstäderna. 

Socioekonomiska resurser 
Mot bakgrund av att en så stor andel av de invandrade födda i Väst anlände 
till Sverige under 1960- och 1970-talen är det inte förvånande att en 
fjärdedel av svarspersonerna i denna kategori är ålderspensionärer idag. Som 
kontrast kan nämnas att motsvarande andel bland invandrade födda i Syd 
endast är tre procent. I tabell 2.10 ser vi också att andelen studerande är klart 
högre bland invandrade födda i Öst och Syd än bland infödda med och utan 
utländsk bakgrund och invandrade födda i Väst. Samtidigt är det viktigt att 
uppmärksamma att skillnaderna i invandringsperiod, och därmed följande 
ålderssammansättning, knappast kan förklara varför till exempel hela 23 
procent av de invandrade födda i Syd uppger sig stå utanför 
arbetsmarknaden av andra skäl än studier och ålderspension. 



 48 

Tabell 2.10. Sysselsättningssituation, procent 

 Infödda... Invandrade födda i... 

Sysselsättningssituation utan utländsk 
bakgrund 

med utländsk 
bakgrund Väst Öst Syd 

Förvärvsarbetande 69 84 60 60 62  

Studerande 5 6 2 10 12  

Arbetslösa 3 4 2 6 9  

Förtidspensionärer 5 3 7 9 3  

Ålderspensionärer 15 0 25 10 3  

Övriga 3 3 4 5 11  

N 1025 168 156 206 427  
Kommentar: MBU 2003. I kategorin ”övriga” ingår hemmafruar/hemmamän samt personer 
som angett att de ej förvärvsarbetar av andra skäl än de som angetts här. 

Det är också viktigt att notera att det finns tydliga skillnader mellan de 
studerade kategorierna när det gäller klasstillhörighet. I den här 
undersökningen har jag valt att relatera klassbegreppet till den 
anställningsrelation som följer av arbetsuppgifternas karaktär (jfr Svallfors 
2004:20; Petersson, Westholm och Blomberg 1989:164–175).10 Eftersom 
upprepade undersökningar har visat att allmänt stigande utbildningsnivåer, i 
kombination med ökade krav på specialkunskaper även inom traditionella 
arbetaryrken, har gett upphov till en slags mellanklass med andra villkor när 
det gäller arbetsförhållanden och anställningsrelationer än såväl arbetare och 
högre tjänstemän, har jag valt att arbeta med en indelning i fyra olika 
kategorier: (a) arbetare, (b) ej facklärda tjänstemän, (c) facklärda tjänstemän 
och (d) övriga (jfr Svallfors 2004:24). Till kategorin ”övriga” har jag fört de 
svarspersoner som inte har kunnat tilldelas någon klasstillhörighet med 
utgångspunkt från deras egna uppgifter om nuvarande eller tidigare yrke och 
arbetsuppgifter.11 I huvudsak rör det sig om studenter och ålderspensionärer. 
I tabell 2.11 ser vi att klassammansättningen i kategorierna infödda med och 

                               
10 Den vanliga skiljelinjen i det här avseendet går mellan å ena sidan arbetskontrakt som 
reglerar ersättningen för specifika insatser som inte kräver utbildningsbaserade 
specialkunskaper och som är förhållandevis lätta att övervaka, å andra sidan mer diffusa och 
långsiktiga arbetskontrakt kopplade till arbetsuppgifter som kräver utbildningsbaserade 
specialkunskaper och som är svårare att övervaka. Den första typen av kontrakt är typiska för 
arbetaryrken och den andra för tjänstemannayrken. 
11 I vissa av de regressionsanalyser som presenteras i senare kapitel har jag av utrymmesskäl 
valt att utelämna dessa små och internt heterogena residualkategorier från 
resultatredovisningen. Detta påverkar inte slutsatserna av analyserna på något sätt. 



 49

utan utländsk bakgrund samt invandrade födda i Väst är i det närmaste 
identiska, medan proportionerna arbetare och facklärda tjänstemän är så gott 
som omvända när vi jämför dessa båda kategorier med kategorierna 
invandrade födda i Öst och i Syd. 

 
Tabell 2.11. Klasstillhörighet, procent 

 Infödda... Invandrade födda i... 

Klasstillhörighet utan utländsk 
bakgrund 

med utländsk 
bakgrund Väst Öst Syd 

Arbetare 36 29 34 53 41  

Ej facklärda tjänstemän 13 17 16 8 12  

Facklärda tjänstemän 47 51 48 30 34  

Övriga 4 3 3 9 13  

N 1025 168 156 206 427  
Kommentar: Indelningen har gjorts med utgångspunkt från Svensk standard för 
yrkesklassificering (SSYK). Se appendix B för detaljer. Ej förvärvsarbetande personer har så 
långt möjligt klassificerats med hjälp av uppgifter om senaste anställning. I kategorin ”övriga” 
ingår personer som inte har kunnat indelas i någon av de tre huvudkategorierna. I huvudsak 
rör det sig om studenter och pensionärer. 

Jag har också låtit göra en indelning på grundval av svarspersonernas 
yrkesposition. Här är det två olika distinktioner som bildar utgångspunkt för 
klassificeringen. Den ena skiljelinjen går mellan personer med anställning 
och personer som driver egna företag. Den andra skiljelinjen går inom 
kategorin anställda, mellan å ena sidan vanliga anställda och å andra sidan 
anställda med någon form av arbetsledande funktion. Även här finns det en 
residualkategori som består av ungefär samma personer som när det gäller 
klasstillhörighet. I tabell 2.12 ser vi att invandrade födda i Syd driver företag 
i samma utsträckning som infödda utan utländsk bakgrund. Samtidigt är det 
viktigt att komma ihåg att egna företag kan se mycket olika ut, vilket den här 
enkla beskrivningen inte tar hänsyn till. Vi bör också uppmärksamma att 
andelen arbetsledare är nästan dubbelt så hög bland infödda med och utan 
utländsk bakgrund som bland invandrade födda i Öst och i Syd. 
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Tabell 2.12. Yrkesposition, procent 

 Infödda... Invandrade födda i... 

Yrkesposition utan utländsk 
bakgrund 

med utländsk 
bakgrund Väst Öst Syd 

Anställda 71 72 77 76 68  

Arbetsledare 15 15 13 8 8  

Företagare 11 11 9 8 11  

Övriga 3 2 1 8 13  

N 1025 168 156 206 427  
Kommentar: Intervjupersonerna har fått ange om de är anställda eller egna företagare. 
Personer med anställning har därefter fått ange om de innehar någon form av arbetsledande 
position. Ej förvärvsarbetande personer har så långt möjligt klassificerats med hjälp av 
uppgifter om senaste anställning. I kategorin ”övriga” ingår personer som inte har kunnat 
inordnas i någon av de tre huvudkategorierna. I huvudsak rör det sig om studenter och 
pensionärer. 

De skillnader i sysselsättningssituation, klasstillhörighet och yrkesposition 
som ovan konstaterats mellan de studerade befolkningskategorierna kommer 
också till uttryck i de genomsnittliga inkomstnivåerna. Den genomsnittliga 
disponibla inkomsten på såväl individ- som familjenivå är högst bland 
infödda utan utländsk bakgrund och lägst bland invandrade födda i Syd. 

Däremot är rangordningen mellan de olika kategorierna den omvända när 
det gäller utbildningsnivå. Om vi ser till utbildningens totala längd i år ligger 
invandrade födda i Öst och i Syd tillsammans med infödda med utländsk 
bakgrund högre än såväl infödda utan utländsk bakgrund som invandrade 
födda i Väst. Givet den centrala roll som demokratiforskningen i allmänhet 
(se t.ex. Milner 2002) och deltagandeforskningen i synnerhet (Verba, 
Schlozman och Brady 1995: kapitel 15) brukar tilldela utbildningsvariabeln 
är det särskilt intressant att just detta resultat går i motsatt riktning mot de 
andra resursindikatorer som har redovisats i det här avsnittet. Frågan är 
vilken betydelse utbildning kan ha som utjämnande faktor givet situationen i 
övrigt. 
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Tabell 2.13. Utbildning och inkomst 

 Infödda... Invandrade födda i... 

Utbildning och inkomst utan utländsk 
bakgrund 

med utländsk 
bakgrund Väst Öst Syd 

Utbildningens 
genomsnittliga längd 
(antal år) 

12,4 13,6 12,4 13,5 13,5  

Genomsnittlig disponibel 
individuell inkomst 2002 
(tkr) 

168,9 174,4 164,9 143,2 128,9  

Genomsnittlig disponibel 
familjeinkomst 2002    
(tkr) 

303,9 301,0 280,5 281,3 250,5  

N 1025 168 156 206 427  

Kommentar: Inkomstuppgifterna är hämtade från Statistiska Centralbyråns inkomstregister. 

Sammanfattning 
I det här kapitlet har jag undersökt dels inföddas och invandrades 
associationer till ordet ”invandrare”, dels invandrades erfarenheter av etnisk 
diskriminering. På grundval av dessa analyser har jag kommit till slutsatsen 
att de processer av etnifiering och diskriminering som finns i det svenska 
samhället bildar mönster som kan användas som indelningsgrund inom 
kategorin invandrade. Invandrade födda i Väst associeras sällan till ordet 
invandrare och är relativt, om än inte helt, förskonade från dålig behandling 
på grund av deras utländska bakgrund. Däremot associeras invandrade födda 
i både Öst och Syd till ordet invandrare, av såväl infödda som invandrade. 
En intressant, och potentiellt viktig, skillnad mellan dessa två kategorier är 
dock att infödda i högre grad associerar ordet invandrare till personer födda i 
Syd än i Öst. Denna skillnad korresponderar också med resultatet att en 
väsentligt lägre andel av de invandrade födda i Öst rapporterar egna 
erfarenheter av etnisk diskriminering jämfört med invandrade födda i Syd. 
Varifrån man har invandrat tycks alltså ha större betydelse i mötet med 
infödda än vad det har i mötet med andra invandrade. 

I kapitlets avslutande avsnitt har jag fortsatt att teckna den bakgrund mot 
vilken de följande analyserna av föreningsdeltagandets utbredning och 
politiska betydelse kan behöva förstås. Bland annat har jag visat att det finns 
tydliga skillnader mellan de studerade befolkningskategorierna när det gäller 
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ålderssammansättning, boendemönster, sysselsättningssituation, klass-
tillhörighet och inkomst. Tillsammans med analyserna av etnifiering och 
diskriminering bildar dessa faktorer därmed ett slags paket, där de enskilda 
effekterna riskerar att vara svåra att urskilja eftersom de flesta indikatorer 
pekar i samma riktning. Ett intressant undantag är dock det faktum att den 
genomsnittliga utbildningsnivån bland svarspersonerna i den här 
undersökningen är högre bland invandrade födda i Öst och Syd än vad den är 
bland infödda utan utländsk bakgrund och invandrade födda i Väst. 

En kategori som jag inte har talat särskilt mycket om i det här kapitlet är 
infödda med utländsk bakgrund, det vill säga personer som är födda i 
Sverige och vars ena eller båda föräldrar är födda utomlands. Det är dock av 
intresse att kunna konstatera att den genomsnittliga socioekonomiska 
positionen för denna kategori är i det närmaste identisk med positionen för 
infödda utan utländsk bakgrund. Jag återkommer till situationen för denna 
kategori i slutkapitlet. 
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3. Föreningsdeltagandets fördelning 

Det här kapitlet handlar om föreningsdeltagandet bland personer med och 
utan utländsk bakgrund i Sverige. Framför allt undersöker jag i vilken 
utsträckning och på vilka sätt personer med och utan utländsk bakgrund 
deltar i föreningslivet. Innan vi ger oss i kast med dessa frågor finns det 
emellertid skäl att säga något om föreningsdeltagandets generella utveckling 
i Sverige under de senaste decennierna. I takt med att föreningslivet har 
kommit att tilldelas en allt viktigare roll inom demokratiforskningen har det 
nämligen också vuxit fram en oro för att det aktiva föreningsdeltagandet, 
som av många anses vara en förutsättning för demokratiskolning och andra 
positiva bieffekter, är på rask tillbakagång. På grundval av amerikanska data 
har, bland andra, statsvetaren Robert Putnam (2000: kapitel 3; se också 
Norris 2002:3–9) varnat för att allt fler organisationer i praktiken utgörs av 
sändlistor för information och inbetalningskort, snarare än aktiva 
medlemmar. Liknande varningar har också utfärdats i de skandinaviska 
länderna (Petersson m.fl. 1998: kapitel 3; SOU 2000:1:213f; Jeppsson, 
Grassman och Svedberg 1999:169ff; Wollebæk och Selle 2003:170–175; 
Goul Andersen 2004:122f). 

I syfte att beskriva utvecklingen av det svenska föreningsdeltagandet har 
jag i tabell 3.1 gjort en sammanställning av uppgifterna om 
föreningsmedlemskap och aktivt föreningsdeltagande i 1987, 1997 och 2003 
års medborgarundersökningar. Denna jämförelse visar att det visserligen har 
skett vissa omfördelningar mellan olika föreningstyper, men att den totala 
omfattningen av såväl medlemskap som aktivt deltagande i stort sett är 
oförändrad. Föreningsförteckningen i 2003 års formulär var inte identisk 
med den som användes 1987 och 1997, vilket gör att man får vara försiktig 
med att uttala sig om trenderna för enskilda föreningstyper.1 Ändå är 

                               
1 Exempelvis slog man i 2003 års undersökning ihop idrottsföreningar och friluftsföreningar 
till en kategori, vilket antagligen förklarar en del av uppgången för idrottsföreningar 2003. 
Andra skillnader är att man 2003 slog ihop föreningstyperna ”Grupp/förening inom Svenska 
kyrkan”, ”Frikyrkligt samfund” och ”Annat religiöst samfund” till en föreningstyp kallad 
”Förening tillhörande något religiöst samfund”. På samma sätt slogs föreningstyperna 
”Konsumentkooperativ” och ”Annat kooperativ, annan samfällighet” ihop till föreningstypen 
”Konsumentorganisation, konsumentkooperativ eller annat kooperativ”, medan 
nykterhetsorganisationer slogs samman med patientorganisationer. Föreningstyperna ”Lokal 
aktionsgrupp” och ”Grupp/förening för internationell fråga” ströks från listan och ersattes av 
de nya föreningstyperna ”Djurskyddsförening” och ”Välgörenhetsorganisation”. 
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huvudintrycket av tabell 3.1 att ryktet om det svenska föreningslivets kris är 
överdrivet. 

Resultaten från 2003 års medborgarundersökning visar att 91 procent av 
alla vuxna personer boende i Sverige är medlemmar i minst en förening. 
Genomsnittet för medlemskap och aktivt deltagande ligger på 3,0 respektive 
1,4 föreningstyper per person, vilket innebär att de totala deltagandenivåerna 
är oförändrade jämfört med 1997 års medborgarundersökning (Petersson 
m.fl. 1998:65). Det innebär också att Sverige fortsatt placerar sig i 
världstopp när det gäller föreningsdeltagande tillsammans med Norge och 
Danmark (Curtis, Grabb och Baer 1992:139–152; Aarts 1995:232; Norris 
2002:150f; Morales och Geurts 2007:141). En viktig anledning till att så är 
fallet är den höga fackliga anslutningen i de skandinaviska länderna, men 
detta är inte hela förklaringen. Undantar vi fackföreningarna bibehåller de 
skandinaviska länderna sin topplacering även om avståndet ned till USA, 
Nederländerna och i viss mån även Tyskland minskar (Goul Andersen och 
Hoff 2001:78; Goul Andersen 2004:98–101). Det finns också skäl att nämna 
att en stor internationell jämförelse, baserad bland annat på den 
riksrepresentativa delen av medborgarundersökningen 2003, visar att tre 
fjärdedelar av alla föreningsmedlemmar i Sverige deltar aktivt i minst en 
förening (Morales och Geurts 2007:143). Risken för att det aktiva 
föreningsdeltagandet plötsligt skulle dö ut tycks alltså inte vara 
överhängande.2 

Till denna ”still going strong”-bild av det svenska föreningslivet bör 
också läggas att den fråga som har kommit att bli standard i undersökningar 
av föreningsdeltagande avser föreningstyper. Medlemskap i flera föreningar 
av samma typ ger alltså bara en markering, vilket skulle kunna medföra en 
underskattning av den verkliga deltagandenivån (jfr Morales 2002). Här 
råder det emellertid delade meningar om i vilken utsträckning mättekniken 
faktiskt påverkar resultaten. Å ena sidan påpekar Petersson m.fl. (1998:63, 
not 2), att det kan finnas ett omvänt problem med dubbelräkning, eftersom 
vissa organisationer, som inte riktigt passar in i någon av de givna 
föreningstyperna, kan få två markeringar i svarskodningen. Å andra sidan 
påminner Goul Andersen och Hoff (2001:271, not 9) om att den svenska 
Folkrörelseutredningens (SOU 1987:33) uppskattning av antalet 
föreningsmedlemskap, baserad på uppgifter från föreningar, pekade på att 
surveyundersökningar underskattar det verkliga antalet förenings-
medlemskap med ungefär en tredjedel. 

                               
2 Samma undersökning visar däremot att Norge utmärker sig genom att ha en ovanligt hög 
andel ”plånboksmedlemmar” i förhållande till föreningsaktiva, så kanske finns det större 
anledning till oro där. 
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Tabell 3.1. Medlemskap och aktivitet/uppdrag i olika föreningstyper 1987, 1997 och 
2003, procentandel av samtliga intervjuade 

Medlemskap Aktiv/uppdrag Föreningstyp (i ordning efter procentandel 
medlemmar 2003) 1987 1997 2003 1987 1997 2003

Facklig organisation 60 55 54 14 9 12
Konsumentkooperativ 36 42 49 2 1 4
Idrottsförening 36 32 38 21 19 33
Boendeorganisation 28 33 36 8 8 15
Kulturförening 17 13 12 10 7 11
Annan hobbyförening 13 12 11 8 2 8
Humanitär hjälporganisation 9 11 11 2 2 4
Annan förening 8 7 10 4 3 6
Handikapp- eller patientförening. 4 5 8 1 2 4
Pensionärsorganisation 7 9 8 2 2 5
Motororganisation 13 8 8 4 3 4
Föräldraförening 10 10 6 4 3 4
Förening tillhörande religiöst samfund - - 6 - - 6
Aktieägarförening 6 5 5 2 1 2
Annan yrkesorganisation 5 4 5 2 1 2
Miljöorganisation 8 7 4 1 1 1
Frivillig försvarsorganisation 5 5 4 3 2 2
Ungdomsorganisation - - 4 - - 4
Företagar- eller arbetsgivareförening 3 3 4 1 1 1
Lantbrukarorganisation 4 3 4 1 1 1
Djurskyddsförening - - 3 - - 1
Välgörenhetsorganisation - - 3 - - 3
Ordenssällskap 3 4 2 2 2 2
Fredsorganisation 2 1 2 1 1 1
Kvinnoorganisation 2 2 1 1 1 1
Invandrarorganisation 2 1 1 1 1 1
Friluftsförening 11 11 - 4 3 -
Annat kooperativ, annan samfällighet 11 10 - 2 2 -
Frikyrkligt samfund 4 3 - 4 2 -
Grupp/förening inom Svenska kyrkan 4 3 - 3 2 -
Grupp/förening för internationell fråga 3 3 - 1 1 -
Nykterhetsorganisation 3 2 - 1 1 -
Annat religiöst samfund 2 1 - 1 1 -
Lokal aktionsgrupp 2 1 - 1 1 -

N 2071 1460 1982 2071 1460 1982
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I syfte att försöka reda ut relationen mellan antal föreningstyper och antal 
föreningar ställdes frågor om bådadera i VPS 2004.3 Som vi kan se i tabell 
3.2 ger kombinationen av dessa frågor upphov till ett resultat som är 
intressant av minst tre olika skäl. 

För det första verkar det som att frågan om föreningstyper leder till en 
påtaglig underskattning av de faktiska deltagandenivåerna bland infödda 
utan utländsk bakgrund. Uppskattningen att antalet föreningsmedlemskap 
underskattas med ungefär en tredjedel när man frågar om föreningstyper 
verkar alltså stämma. Det innebär i sin tur att en genomsnittlig person 
boende i Sverige kan förmodas vara medlem i fyra olika föreningar 
fördelade på tre olika föreningstyper. 

För det andra tycks underskattningen av deltagandenivåer vara större när 
det gäller infödda utan utländsk bakgrund än för olika kategorier av 
invandrade. Skillnaden i kvoten föreningar/föreningstyp kan verka liten 
(1,28 för infödda utan utländsk bakgrund mot 1,17 för invandrade födda i 
Chile och 1,10 för invandrade födda i Turkiet), men den får ganska stora 
konsekvenser för de totala medlemskapsnivåerna. Det kan därmed finnas 
anledning att misstänka viss underskattning av skillnaden i 
föreningsdeltagande mellan infödda och invandrade i data som bygger på 
frågan om föreningstyper och inte föreningar. 

 
Tabell 3.2. Medlemskap och aktivt deltagande – föreningar kontra föreningstyper 

Mått på föreningsdeltagande Infödda utan 
utländsk bakgrund

Invandrade födda i 
Turkiet 

Invandrade födda i 
Chile 

Totalt antal föreningar där 
svarspersonen är medlem och/eller 
har deltagit aktivt 

4,28 2,69 2,94 

Totalt antal föreningstyper där 
svarspersonen är medlem och/eller 
har deltagit aktivt 

3,34 2,45 2,52 

Kvot: Föreningar/ 
Föreningstyper 1,28 1,10 1,17 

N 324 149 223 

Kommentar: VPS 2004. Sammanlagt ingår 20 olika föreningstyper i analysen. 

                               
3 Här användes först följande formulering: ”Jag kommer att gå igenom ett antal olika 
föreningstyper och vill att du talar om, om du är medlem i och/eller om du under de senaste 
12 månaderna deltagit i någon aktivitet i någon sådan förening.” För var och en av de 
föreningstyper där svarspersonen indikerat medlemskap och/eller aktivt deltagande ställdes 
sedan frågan: ”Hur många föreningar av denna typ är du med i?” 
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För det tredje är det tydligt att föreningsdeltagandet bland boende i 
Stockholm ligger högre för infödda med två infödda föräldrar än för 
invandrade födda i Turkiet och Chile, även om deltagandenivåerna för 
samtliga tre kategorier måste anses vara höga i ett internationellt perspektiv 
(jfr Myrberg 2004:207). 

De här observationerna är värda att ta med sig när vi vänder blicken mot 
de riksrepresentativa deltagandenivåerna för infödda och invandrade i MBU 
2003. I tabell 3.3 ser vi att infödda utan utländsk bakgrund i genomsnitt är 
medlemmar i 3,1 föreningstyper och att de deltar aktivt i 1,4 föreningstyper. 
Infödda med utländsk bakgrund ligger i princip på identiska nivåer, medan 
invandrade födda i Väst ligger en aning lägre med 2,9 medlemskap och 1,2 
föreningstyper där man deltar aktivt. Föreningsdeltagandet ligger på en 
väsentligt lägre nivå för invandrade födda i Öst och Syd. De uppmätta 
skillnaderna i förhållande till infödda utan utländsk bakgrund är statistiskt 
säkerställda när det gäller såväl medlemskap som aktivt deltagande för båda 
kategorierna.4 

 
Tabell 3.3. Medlemskap och aktivt deltagande – summering för föreningstyper 

 Infödda... Invandrade födda i... 

Föreningsdeltagande 
utan 

utländsk 
bakgrund 

med 
utländsk 
bakgrund 

Väst Öst Syd 

Medlemskap 3,1  3,0  2,9  1,8** 1,8** 

Aktivt deltagande 1,4  1,4  1,2  0,7** 0,9** 

Procentandel som inte är 
medlem i någon förening 7  13  7  20  24  

N 1025  168  156  206  427  
Kommentar: MBU 2003. Samtliga föreningstyper som ingår i analysen återfinns i kolumnen 
för 2003 års medborgarundersökning i tabell 3.1. Asteriskerna avser skillnaden i förhållande 
till kategorin infödda utan utländsk bakgrund. ** p < 0,01, * p < 0,05, tvåsidigt test. 

Värt att notera är vidare att endast 7 procent av de svarande i kategorierna 
infödda utan utländsk bakgrund och invandrade födda i Väst inte är 

                               
4 I den här avhandlingen kommer jag att tala om statistiskt säkerställda skillnader mellan olika 
kategorier när det gäller olika former av föreningsdeltagande och politiskt engagemang. Detta 
språkbruk är ett sätt att ange hur stor risken är för att de skillnader som vi kan konstatera i de 
urval som de olika undersökningarna är baserade på kan ha uppstått av en ren slump, om det i 
själva verket inte finns några skillnader alls mellan kategorierna i befolkningen 
(populationen). Jag kommer också att tala om statistiskt säkerställda regressionskoefficienter 
och då handlar det om med hur stor säkerhet vi kan anta att värdena på dessa koefficienter 
verkligen skiljer sig från noll i befolkningen (jfr Svallfors 2004:248–252). 
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medlemmar i någon förening överhuvudtaget, medan motsvarande andelar är 
20 procent för invandrade födda i Öst och hela 24 procent för invandrade 
födda i Syd. I ett land där man kan bli medlem i tre olika föreningstyper – 
fackföreningar, boendeföreningar och konsumentföreningar – utan att 
egentligen göra annat än att arbeta, bo och handla, står alltså nästan var 
fjärde person född i Syd helt utanför föreningslivet. Man kan fråga sig vad 
detta beror på, men också om det får några konsekvenser för det politiska 
engagemanget i dessa befolkningskategorier. Innan det är meningsfullt att ta 
itu med dessa frågor behöver vi emellertid en mer ingående beskrivning av 
föreningsdeltagandets fördelning bland personer med och utan utländsk 
bakgrund. Än så länge vet vi till exempel inte om de observerade 
skillnaderna är uttryck för ett genomgående mönster eller om de snarare går 
att lokalisera till enskilda föreningstyper. 

Fyra föreningskategorier 
När man studerar en föreningstypsförteckning som den i tabell 3.1 är det lätt 
att konstatera att vissa föreningstyper har starka gemensamma nämnare, 
medan andra i det närmaste helt saknar beröringspunkter. Det finns alltså 
skäl att föra samman vissa föreningstyper till större kategorier även bortsett 
från det faktum att detaljerade analyser av var och en av de dryga tjugo 
föreningstyperna skulle vara svåra att överblicka. Samtidigt finns det också 
skäl att hålla isär några av dessa större kategorier, snarare än att betrakta hela 
föreningsspektrat som en entitet. Frågan är hur och var gränserna mellan de 
olika kategorierna ska dras. 

I föreningslitteraturen finns det en uppsjö av förslag på tänkbara 
kategoriindelningar (Almond och Bingham Powell 1966:74; Rasmussen 
1971: kapitel 4; Barnes m.fl. 1979; Parry, Moyser och Day 1992; Goul 
Andersen och Hoff 2001:79f; Vogel m.fl. 2003:13; Morales och Geurts 
2007:145ff; Badescu och Neller 2007:167f). Någon enighet om 
gränsdragningsprinciperna föreligger dock inte. Exempelvis varierar 
uppfattningarna när det gäller huruvida indelningskriterierna bör gälla för 
samtliga föreningstyper eller om det finns enskilda typer av föreningar som 
är så viktiga eller speciella att de bör särredovisas, oavsett om de faller in i 
någon given övergripande kategori eller inte. Vanligen klargörs inte ens på 
vilken grund inplaceringen av enskilda föreningstyper i bestämda kategorier 
vilar. Är det till exempel föreningstypens roll som aktör, exempelvis inom 
korporativa beslutsordningar i olika sektorer av samhället, eller som arena 
för olika typer av medlemsaktiviteter, som prioriteras? Och vem är det 
egentligen som bedömer hur verksamheten i en föreningstyp ska 
karaktäriseras? Är det vanliga medlemmar, föreningsföreträdare eller 
forskaren själv? 
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I avsaknad av en etablerad teoretiskt motiverad indelningsgrund har jag 
valt att själv konstruera en sådan. Den indelning i övergripande 
föreningskategorier som jag använder bygger på två frågor. Den första 
frågan handlar om huruvida föreningsdeltagandet är knutet till en särskild 
identitet eller rolltillhörighet hos medlemmarna, eller om det snarare är 
knutet till en särskild slags verksamhet. Den andra frågan handlar om i 
vilken utsträckning medlemmarna själva upplever att föreningsdeltagandet 
har en politisk innebörd. Den första frågan brukar användas – explicit eller 
implicit – i de flesta föreningskategoriseringar, medan den andra är mer 
ovanlig i så måtto att indelningen vilar på bedömningar gjorda av 
föreningsmedlemmarna själva. 

Den operationella distinktionen när det gäller den första frågan utgörs av 
huruvida medlemskapet i första hand är knutet till en gemensam identitet 
eller till en specifik verksamhet.5 Med identitet avses här inte bara så kallade 
askriptiva identiteter, som till exempel kön eller etnisk tillhörighet (jfr 
Mansbridge 2000), utan även mindre trögrörliga identiteter som det att 
befinna sig i en specifik medborgarroll, till exempel som arbetstagare, 
patient eller konsument (jfr Petersson, Westholm och Blomberg 1989: 
kapitel 2). Med verksamhet avses olika typer av fritidssysselsättningar, som 
till exempel idrott, körsång och deltagande i ordenssällskap, eller deltagande 
i föreningar som arbetar med humanitär hjälp, miljöfrågor och liknande. 

Indelningen i identitetsbaserade och verksamhetsbaserade föreningstyper 
är förhållandevis enkel att implementera, eftersom benämningarna på de 
allra flesta föreningstyper refererar direkt till en specifik identitet eller till en 
specifik verksamhet. Därmed är det också möjligt att som forskare själv göra 
indelningen med utgångspunkt från den ”innehållsdeklaration”, som får 
sägas ligga i föreningstypsbeteckningen.6 

Den andra indelningsgrunden, det vill säga frågan om 
föreningsdeltagandets politiska innebörd, är mer komplicerad. Ett vanligt 
förekommande inslag i föreningstypologier är delkategorin ”politiska 

                               
5 ”Like much of the literature, we distinguish between interest groups (those organized 
around a particular interest) and promotional groups (those organized around a particular 
cause). [...] As pointed out by Rasmussen (1971), the operational criterion of this distinction is 
membership rather than purpose: Promotional groups are open to everybody whereas interest 
groups organize people sharing a particular characteristic” (Goul Andersen och Hoff 
2001:79). 
6 Vissa smärre gränsdragningsproblem bör dock uppmärksammas. Ett sådant problem är att 
det faktiskt inte alltid är uppenbart om föreningstypsbenämningen i huvudsak syftar på en 
identitet eller en verksamhet. Detta gäller till exempel så kallade motorföreningar, där det inte 
alltid är självklart om det förenande bandet i huvudsak är ägandet av motorfordon eller 
intresset för att på fritiden ägna sig åt motorfordon. En annan svårighet i just det här avseendet 
är att vissa föreningar med identitetsbaserade benämningar i huvudsak är 
verksamhetsbaserade och tvärtom. Exempelvis finns det utpräglade fotbollsföreningar som 
namngivits efter enskilda invandrarkategorier, samtidigt som vissa föreningar med 
benämningar kopplade till idrott eller kultur i praktiken enbart samlar människor tillhörande 
en specifik invandrarkategori. 
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föreningar” (se till exempel Vogel m.fl. 2003:13; Goul Andersen och Hoff 
2001:79). Hit räknas vanligen politiska partier och lokala aktionsgrupper (se 
not 7 nedan), ibland även miljöorganisationer, religiösa organisationer och 
organisationer som arbetar med olika typer av internationella frågor.7 Det är 
också vanligt att vissa identitetsbaserade föreningstyper betraktas som 
politiska i den meningen att de ofta uppträder som aktörer i centrala politiska 
beslutsprocesser. Särskilt gäller detta naturligtvis fackföreningsrörelsen i 
länder med en stark korporativ tradition, som till exempel i Sverige 
(Bengtsson 2004a:16f). 

Det är emellertid inte givet att deltagande i föreningar som agerar politiskt 
uppfattas som politiskt deltagande av medlemmarna själva. Samtidigt kan 
deltagande i föreningar som inte brukar beskrivas som politiska aktörer 
mycket väl uppfattas som en politisk handling från den enskilde 
medlemmens sida. Det finns alltså ingen automatisk koppling mellan rollen 
som politisk aktör och rollen som politisk arena. För att komma åt de 
situationer då föreningsdeltagande i sig utgör en form av politiskt 
engagemang, duger det alltså inte att klassificera olika föreningstyper utifrån 
deras roll som aktörer. Det är istället arenaperspektivet, i form av 
medlemmarnas uppfattning om deltagandets politiska innebörd, som måste 
utgöra indelningsgrund. Men för att komma åt dessa uppfattningar behöver 
vi först definiera vad som ska avses med politiskt deltagande, för att sedan 
kunna belägga medlemmarnas uppfattningar om olika typer av föreningar på 
ett sätt som kan ligga till grund för en indelning i övergripande 
föreningskategorier. 

I den här avhandlingen definieras politiskt deltagande som handlingar 
utförda av vanliga medborgare i syfte att påverka beslutsprocesser som är 
politiska i den meningen att de påverkar människors vardag och samhället i 
stort.8 Den här definitionen emanerar från Verba och Nies banbrytande 
studie om politiskt deltagande i USA i början av 1970-talet (Verba och Nie 
1972:2; se också Brady 1999:737). En viktig utveckling är dock att medan 
Verba och Nie reserverade begreppet politiskt deltagande för handlingar 
riktade mot ”government personnel”, det vill säga politiker och tjänstemän i 
offentlig förvaltning, har senare deltagandeforskning alltmer kommit att 
uppmärksamma betydelsen av handlande riktat även mot andra typer av 
agenter med inflytande över samhällsutvecklingen, exempelvis företag och 

                               
7 Uttryckligen politiska former av föreningsdeltagande som partiaktiviteter och deltagande i 
lokala aktionsgrupper beskrivs i kapitel 5. Det som står i fokus i det här kapitlet är det 
föreningsdeltagande som kan ha politisk innebörd utan att det tydligt framgår av 
föreningstypernas benämning. 
8 Observera återigen att det som här definieras som politiskt deltagande utgör en delmängd av 
det jag i avhandlingen talar om som politiskt engagemang. I detta senare begrepp ligger också 
ett antal attityder, som inte uppfyller den traditionella deltagandedefinitionens krav på 
handling. 
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organisationer (Føllesdal, Micheletti och Stolle 2004; Norris 2002:193).9 I 
den definition av politiskt deltagande som används här ingår därför både 
handlingar riktade direkt till politiker och tjänstemän och handlingar utförda 
i syfte att på andra sätt påverka utfallet av politiskt relevanta 
beslutsprocesser (jfr Goul Andersen 2004:31ff). 

 
Tabell 3.4. Föreningsdeltagandets syfte 

Skulle du vilja ange för var och en av följande i vilken 
utsträckning du ser ditt medlemskap som ett sätt att åstadkomma 
förbättringar eller motverka försämringar i samhället: 

Genomsnittlig 
placering på 

skalan 
N  

Invandrarorganisation 0,60 10  
Humanitär hjälporganisation 0,58 153  
Föräldraförening 0,58 136  
Frikyrkligt samfund 0,56 46  
Kvinnoorganisation 0,56 28  
Miljöorganisation 0,55 93  
Ordenssällskap 0,48 50  
Handikapp- eller patientförening 0,47 172  
Fredsorganisation 0,45 13  
Försvarsorganisation 0,45 72  
Grupp/förening inom Svenska kyrkan 0,44 40  
Annan yrkesorganisation 0,44 61  
Kulturförening 0,43 181  
Boendeorganisation 0,42 463  
Nykterhetsorganisation 0,42 28  
Pensionärsorganisation 0,41 118  
Motororganisation 0,40 119  
Företagar- eller arbetsgivareförening 0,40 47  
Idrottsförening 0,38 457  
Friluftsförening 0,38 154  
Facklig organisation 0,38 761  
Annan hobbyförening 0,34 167  
Lantbrukarorganisation 0,32 36  
Konsumentkooperativ 0,16 578  
Kommentar: MBU 1997. Elvagradig skala där 0 står för ”Inte alls” och 1 för ”I mycket stor 
utsträckning”. 

                               
9 Det är värt att notera att Verba och Nie var medvetna om problemet med den här 
restriktionen: ”Actually, we are interested more abstractly in attempts to influence the 
authoritative allocations of values for a society, which may or may not take place through 
governmental decisions. But, like most political scientists who start out with such an abstract 
concern, we shall concentrate on governmental decisions as a close approximation of this 
more general process” (Verba och Nie 1972:2). 
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I 1997 års medborgarundersökning ombads de svarspersoner som uppgett 
medlemskap i minst en förening att ange i vilken utsträckning de betraktade 
sitt medlemskap som ”ett sätt att åstadkomma förbättringar eller motverka 
försämringar i samhället”.10 Svaren angavs på en elvagradig skala där 0 stod 
för svarsalternativet ”Inte alls” och 1 för ”I mycket stor utsträckning”. En 
sammanställning av svaren på de här frågorna redovisas i tabell 3.4. 

Till att börja med måste vi notera att antalet observationer varierar kraftigt 
mellan olika föreningstyper, vilket innebär att vissa uppgifter vilar på mindre 
säker grund än andra. Denna brasklapp förtar emellertid inte intrycket av att 
det finns en påtaglig variation i svarspersonernas bedömningar av syftet med 
att delta i olika föreningstyper. Allra mest iögonfallande är kanske det 
faktum att deltagandet i flera av de organisationstyper som vanligen brukar 
betraktas som tunga politiska aktörer – exempelvis fackliga organisationer, 
konsumentorganisationer och lantbrukarorganisationer – i förhållandevis 
liten utsträckning betraktas som ett sätt att åstadkomma förbättringar i 
samhället av de enskilda medlemmarna. Högst på den här listan hamnar 
istället identitetsbaserade föreningstyper kopplade till invandrarskap, 
föräldraskap, religion och kön, samt verksamhetsbaserade föreningstyper 
kopplade till humanitärt arbete och miljöfrågor. 

Med utgångspunkt från de olika föreningstypernas benämning och deras 
placering i tabell 3.4 har jag placerat in de föreningstyper som ingår i MBU 
2003 i en så kallad fyrfältare (figur 3.1).11 Som vanligt när man försöker dra 
en gräns genom ett kontinuum präglas den exakta gränsdragningen av ett 
visst godtycke. I det här fallet är skillnaderna mellan föreningstyperna i 
mitten av tabell 3.4 mycket små och jag har därför tillåtit mig viss diskretion 
när det gäller placeringen av de olika föreningstyperna. Exempelvis har jag 
gjort bedömningen att handikapp- och patientföreningar samt 
fredsorganisationer hör hemma bland de mer politiskt inriktade föreningarna 
till vänster i figur 3.1, medan ordenssällskap och försvarsorganisationer 
snarare hör hemma bland de mindre politiskt inriktade föreningarna i den 
högra kolumnen. Gemensamt för samtliga dessa ”gränsfall” är att deras 
medlemsanslutningar, i andel av de studerade befolkningskategorierna, är så 
små att placeringen av just dessa föreningstyper inte påverkar 
deltagandenivåerna i de övergripande föreningskategorierna på något 
påtagligt sätt. 

I den övre vänstra rutan finner vi identitetsbaserade föreningstyper där 
medlemmarna i hög grad betraktar sitt deltagande som ett sätt att försöka 
åstadkomma förbättringar eller motverka försämringar i samhället. I denna 
kategori, som jag har valt att kalla politiska intresseföreningar, återfinns 
                               
10 Tyvärr ställdes inte denna fråga i 2003 års medborgarundersökning. Indelningen i 
föreningstyper bygger därför på ett annat material än de analyser som indelningen används 
för. 
11 Den enda föreningstyp som inte har placerats in i fyrfältaren är residualkategorin ”Annan 
förening”. 
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bland annat invandrarföreningar, pensionärsföreningar och olika religiösa 
organisationer. 

I den övre högra rutan karaktäriseras föreningstyperna av att identiteten är 
kopplad till medlemmarnas ekonomiska intressen. Även om fackliga 
organisationer, företagarorganisationer och konsumentorganisationer 
traditionellt har stor betydelse som politiska aktörer i Sverige tycks 
medlemskapet för den enskilde individen inte i huvudsak syfta till att 
förändra samhället, utan till att slå vakt om de egna, i huvudsak ekonomiska, 
intressena (jfr Rasmussen 1971:123; Wollebæk och Selle 2004:240f). 

 
Figur 3.1. Fyra föreningskategorier 

  Föreningsdeltagandet syftar till att åstadkomma 
förbättringar i samhället 

  I hög grad I låg grad 

  
Politiska 
intresseföreningar 

Ekonomiska 
intresseföreningar 

Föräldraförening Aktieägarförening 
Invandrarorganisation Boendeorganisation 
Handikapp- eller 
patientförening Facklig organisation 

Kvinnoorganisation Företagar- eller 
arbetsgivareförening 

Pensionärsorganisation Konsumentkooperativ 
Religiös organisation Lantbrukarorganisation 
Ungdomsorganisation Motororganisation 
 Yrkesorganisation 

Identitets-
baserade 

  
Solidaritetsföreningar Hobbyföreningar 
Djurskyddsförening Idrottsförening 

Fredsorganisation Frivillig 
försvarsorganisation 

Humanitär 
hjälporganisation Hobbyförening 

Miljöorganisation Kulturförening 
Välgörenhetsorganisation Ordenssällskap 

Förenande 
band 

Verksamhets-
baserade 

 
Kommentar: MBU 2003. Föreningstypen ”Annan förening” har lämnats utanför typologin. 

I den nedre vänstra rutan finner vi solidaritetsföreningar (jfr Vogel m.fl. 
2003:13), det vill säga föreningar som uttryckligen syftar till att åstadkomma 
förbättringar i samhället och där det är just denna ambition som utgör det 
förenande bandet mellan medlemmarna. 



 64 

Slutligen har vi de så kallade hobbyföreningarna i den nedre högra rutan. 
Syftet med deltagandet i den här typen av föreningar är helt enkelt att få 
hålla på med olika typer av fritidssysselsättningar som till exempel idrott och 
kultur i organiserade former. Här har jag också placerat ordenssällskap även 
om det inte är helt självklart med utgångspunkt från tabell 3.4. 

Enligt min uppfattning är indelningen i figur 3.1 intuitivt tilltalande, men 
det är naturligtvis så att förtroendet till den skulle stärkas om det också var 
möjligt att åstadkomma en empirisk validering av de distinktioner som den 
bygger på. I ett försök att närma mig en sådan validering har jag i tabell 3.5 
presenterat svaren på tre olika frågor i VPS 2004 om varför svarspersonerna 
är med i föreningar.12 

 
Tabell 3.5. Föreningsdeltagandets syften – fördelade på föreningstillhörighet 

I hur stor utsträckning är du 
med i föreningar för att: 

Medlemmar i 
politiska 
intresse-

föreningar 

Medlemmar i 
ekonomiska 

intresse-
föreningar 

Medlemmar i 
solidaritets-
föreningar 

Medlemmar i 
hobby-

föreningar 

Försöka se till att saker och 
ting blir bättre i samhället i 
stort 

0,50 0,36 0,55 0,34 

Försöka se till att saker och 
ting blir bättre för dig själv 
och din familj 

0,58 0,50 0,50 0,46 

Kunna hålla på med saker 
som du är intresserad av 0,70 0,64 0,69 0,79 

N 225 639 161 334 
Kommentar: VPS 2004. Elvagradig skala, där 0 står för ”Inte alls” och 1 för ”I mycket stor 
utsträckning. 

Som väntat, givet tidigare antaganden, ser vi att medlemmar i politiska 
intresseföreningar och solidaritetsföreningar i större utsträckning än 
medlemmar i ekonomiska intresseföreningar och hobbyföreningar ser sitt 
föreningsdeltagande som ett sätt att försöka förbättra samhället. Vi ser 
samtidigt att det är medlemmar i politiska intresseföreningar som ligger 
högst när det gäller att se föreningsdeltagande som ett sätt att åstadkomma 
förbättringar för sig själv och sin familj. Här tycks det alltså inte finnas 
någon egentlig motsättning mellan deltagande som syftar till att förbättra 
samhället i stort och deltagande som syftar till att förbättra för sig själv och 
                               
12 Resultaten i tabell 3.5 utgör inte någon perfekt validering av föreningskategoriseringen, 
eftersom det till skillnad från 1997 års undersökning inte är medlemmarnas uppfattningar om 
olika föreningstyper som fångas in av frågorna i VPS 2004, utan istället medlemmarnas 
uppfattningar om föreningsdeltagande överhuvudtaget. Svaren har sedan brutits ned utifrån 
medlemmarnas föreningstillhörighet. 
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sin familj.13 Avslutningsvis kan vi konstatera att medlemmar i 
hobbyföreningar ligger högst när det gäller att se föreningsdeltagandet som 
ett sätt att kunna hålla på med saker som man är intresserad av, vilket 
onekligen verkar rimligt. Det finns alltså en korrespondens mellan 
indelningen i figur 3.1 och medborgarnas egna uppfattningar om vilka 
föreningstyper som ingår i respektive föreningskategori, som gör att det 
förefaller meningsfullt att gå vidare med denna indelning.14 

Deltagandemönster 
Med den gjorda indelningen i fyra övergripande föreningskategorier är vi 
rustade att ta itu med frågan om huruvida skillnaderna i föreningsdeltagande 
mellan de studerade befolkningskategorierna är ungefär lika stora i alla slags 
föreningar eller om de snarare är koncentrerade till specifika föreningstyper. 
Liksom tidigare ska vi studera medlemskap och aktivt deltagande bland de 
olika befolkningskategorierna. För att ytterligare ta frågan om 
föreningsdeltagande som en potentiellt politisk handling på allvar, ska vi 
också titta på i vilken utsträckning människor skänker pengar till olika typer 
av föreningar, oavsett om de är medlemmar i föreningarna eller inte.15 

Medlemskap 
I tabell 3.6 redovisas det genomsnittliga antalet medlemskap i olika 
föreningstyper, fördelat på de fyra föreningskategorierna och de fem 
befolkningskategorierna. Om vi börjar med att jämföra kategorierna infödda 
med och utan utländsk bakgrund, så ser vi att skillnaderna genomgående är 
små och ej statistiskt säkerställda. Detsamma gäller om vi jämför infödda 
utan utländsk bakgrund med invandrade födda i Väst, med undantag för 
hobbyföreningarna. Jämför vi istället kategorin infödda utan utländsk 
bakgrund med invandrade födda i Öst ser vi att skillnaderna är statistiskt 
säkerställda för samtliga fyra föreningskategorier. Värt att notera här är att 
nästan hälften av den totala skillnaden i antalet medlemskap står att finna 
bland de ekonomiska intresseföreningarna. Jämför vi slutligen infödda utan 
utländsk bakgrund med invandrade födda i Syd är bilden snarlik den för 
                               
13 Jämför diskussionen om kollektiva respektive individuella syften som kriterium för 
politiska handlingar hos Adman (2004:18–22) och hos Goul Andersen (2004:30f). 
14 Direkta frågor om varför man deltar i specifika föreningstyper hade sannolikt gett ännu 
tydligare utslag, men en sådan validering återstår alltså att göra. 
15 I Demokratiutredningen (2000:1:198f; se också Jeppsson Grassman och Svedberg 1999) 
förs ett resonemang om att mätning av frivilligt arbete inom föreningslivets ram skulle utgöra 
en bredare, och därmed bättre, ansats än att enbart studera föreningsmedlemskap och aktivt 
deltagande. I de analyser av aktivt föreningsdeltagande och frivilligt arbete som jag har 
genomfört på grundval av MBU 2003 har jag emellertid inte kunnat finna några belägg för att 
så skulle vara fallet (jfr Morales och Geurts 2007:140–145). 
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invandrade födda i Öst, frånsett att skillnaden när det gäller antalet 
medlemskap i politiska intresseföreningar inte är statistiskt säkerställd i 
denna jämförelse. 

 
Tabell 3.6. Antal medlemskap fördelat på fyra föreningskategorier, genomsnitt 

 Infödda... Invandrade födda i... 

Föreningstyp 
utan 

utländsk 
bakgrund 

med 
utländsk 
bakgrund 

Väst Öst Syd 

Politiska intresseföreningar 0,34  0,33 0,37 0,22** 0,28 

Ekonomiska 
intresseföreningar 1,67  1,65 1,68 1,16** 1,04** 

Solidaritetsföreningar 0,25  0,25 0,20 0,12** 0,12** 

Hobbyföreningar 0,71  0,65 0,54* 0,26** 0,31** 

Summa 2,97  2,88 2,79 1,76** 1,75** 

N 1025  168  156  206  424  
Kommentar: MBU 2003. Föreningstypen ”Annan förening” ingår inte i analyserna. 
Asteriskerna avser skillnaden i förhållande till kategorin infödda utan utländsk bakgrund. ** p 
< 0,01, * p < 0,05, tvåsidigt test. 

Slutsatserna av den här jämförelsen beror delvis på vilket beräkningssätt vi 
väljer för att mäta skillnadernas storlek. Ett skillnadsperspektiv innebär att 
fokus riktas mot de absoluta skillnadernas storlek, medan ett 
andelsperspektiv istället sätter skillnaden i relation till deltagandenivåerna 
(Petersson, Westholm och Blomberg 1989:362–364). Med ett 
skillnadsperspektiv riktas vår uppmärksamhet mot det faktum att 
skillnaderna mellan infödda utan utländsk bakgrund och invandrade födda i 
Öst respektive i Syd i huvudsak är koncentrerade till ekonomiska 
intresseföreningar och i viss mån även till hobbyföreningar, det vill säga de 
två föreningskategorier där medlemskapet i mindre utsträckning kan 
betraktas som en form av politiskt deltagande. 

Anlägger vi däremot ett andelsperspektiv blir slutsatsen att skillnaderna i 
föreningsdeltagande är betydande i samtliga föreningskategorier, med 
undantag för politiska intresseföreningar när det gäller invandrade födda i 
Syd. För solidaritetsföreningar ser vi till exempel att det genomsnittliga 
antalet medlemskap bland invandrade födda i Syd och i Öst endast uppgår 
till hälften av det i kategorin infödda utan utländsk bakgrund. Valet av 
perspektiv har mindre betydelse när det gäller jämförelsen mellan infödda 
med och utan utländsk bakgrund och invandrade födda i Väst, eftersom 
skillnaderna mellan dessa kategorier är så gott som obefintliga. 
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En närmare analys av skillnaderna i medlemskap mellan infödda utan 
utländsk bakgrund och invandrade födda i Öst och i Syd, för var och en av 
de sammanlagt 25 föreningstyper som ingår i den här undersökningen (se 
tabell 3.7), visar att de största absoluta skillnaderna när det gäller 
medlemskap är koncentrerade till tre specifika föreningstyper – 
konsumentorganisationer, boendeorganisationer och idrottsföreningar. Som 
vi ska se är detta huvudförklaringen till varför nästan var fjärde person född i 
Syd står helt utanför det svenska föreningslivet. 

En viktig anledning till Sveriges internationellt sett mycket höga nivåer 
av föreningsdeltagande är att en mycket stor andel av den vuxna 
befolkningen är med i åtminstone någon fackförening, boendeorganisation, 
konsumentorganisation eller idrottsförening. Medlemskap i ekonomiska 
intresseföreningar är alltså den mest allmänt förekommande 
deltagandeformen, medan medlemskap i solidaritetsföreningar är den mest 
ovanliga. I tabell 3.8 ser vi sålunda att 83 procent av alla som bor i Sverige 
är medlemmar i minst en ekonomisk intresseförening, medan motsvarande 
siffror är 51 procent för hobbyföreningar, 27 procent för politiska 
intresseföreningar och endast 18 procent för solidaritetsföreningar. Drygt 
hälften (56 procent) av alla som är medlemmar i minst en ekonomisk 
intresseförening är också medlemmar i minst en hobbyförening. Däremot 
tycks medlemskap i politiska intresseföreningar (29 procent) och 
solidaritetsföreningar (21 procent) vara något mer exklusivt för medlemmar i 
ekonomiska intresseföreningar. Vi kan också vända på jämförelsen och 
konstatera att de allra flesta (89–92 procent) som är medlemmar i 
hobbyföreningar, politiska intresseföreningar och solidaritetsföreningar 
också uppbär medlemskap i minst en ekonomisk intresseförening. Detta ska 
jämföras med de 21–26 procent av medlemmarna i ekonomiska 
intresseföreningar, politiska intresseföreningar och hobbyföreningar, som 
också är medlemmar i minst en solidaritetsförening. 

Mot denna bakgrund är det intressant att kunna konstatera att drygt 80 
procent av svarspersonerna i kategorierna infödda med och utan utländsk 
bakgrund samt invandrade födda i Väst är medlemmar i minst en ekonomisk 
intresseförening, medan motsvarande andelar är 70 procent för invandrade 
födda i Öst och 63 procent för invandrade födda i Syd (se tabell 3.9). Och 
medan drygt hälften av alla vuxna infödda är medlemmar i minst en 
hobbyförening är det bara en fjärdedel av alla vuxna invandrade födda i Öst 
och Syd som är med i någon sådan förening. Det vill säga, de 
föreningskategorier som tillsammans omsluter nästan hela den vuxna 
infödda befolkningen i Sverige verkar av någon anledning inte nå fram till 
en lika hög andel av de invandrade födda i Öst och Syd. 
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Tabell 3.7. Medlemskap i enskilda föreningstyper, procent 

 Infödda... Invandrade födda i... 

Föreningstyp 
utan 

utländsk 
bakgrund 

med 
utländsk 
bakgrund 

Väst Öst Syd 

Politiska intresseföreningar     
Pensionärsorganisation 9  0 13 2** 1** 
Handikapp- el. patientorg. 9  4 4* 2** 3** 
Föräldraförening 6  8 7 3 6 
Religiös organisation 6  8 4 7 6 
Ungdomsorganisation 3  11** 2 <1 2 
Kvinnoorganisation 1  4* <1 2 <1 
Invandrarorganisation 0  2 7** 7** 10** 

Ekonomiska intresseföreningar      

Facklig organisation 54  59 50 52 47** 
Konsumentorganisation 51  42 55 32** 24** 
Boendeorganisation 36  36 45* 22** 27** 
Motororganisation 8  9 3* 2** <1** 
Yrkesorganisation 5  7 5 3 2* 
Företagar- el. arbetsgivareorg. 5  3 5 4 3 
Aktieägarförening 5  5 3 1* <1** 
Lantbrukarorganisation 4  3 <1 <1* <1** 
Solidaritetsföreningar       
Humanitär hjälporganisation 11  15 7 5** 6** 
Miljöorganisation 4  4 2 2 <1** 
Djurskyddsorganisation 4  2 2 2 1** 
Välgörenhetsorganisation 3  3 7** 1 2 
Fredsorganisation 2  1 2 1 2 
Hobbyföreningar       
Idrottsförening 39  44 30* 13** 19** 
Kulturförening 13  12 13 6** 8** 
Hobbyförening 12  4* 7 4** 4** 
Frivillig försvarsorg. 4  4 2 1 <1** 
Ordenssällskap 3  <1** 1 2 <1** 

N 1025 168 156 206 427 
Kommentar: MBU 2003. Asteriskerna avser skillnaden i förhållande till kategorin infödda 
utan utländsk bakgrund. ** p < 0,01, * p < 0,05, tvåsidigt test. 
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Tabell 3.8. Överlappande medlemskap, procent 

 
Medlem i minst 
en ekonomisk 

intresseförening

Medlem i minst 
en hobby-
förening 

Medlem i minst 
en politisk 

intresseförening

Medlem i minst 
en solidaritets-

förening 

Därutöver medlem i 
minst en ekonomisk 
intresseförening 

- 89 89 92 

Därutöver medlem i 
minst en hobbyförening 56 - 55 64 

Därutöver medlem i 
minst en politisk 
intresseförening 

29 29 - 39 

Därutöver medlem i 
minst en 
solidaritetsförening 

21 23 26 - 

Andel av samtliga 
svarande 83 51 27 18 

Kommentar: MBU 2003. Föreningstypen ”Annan förening” ingår inte i analyserna. N = 1814. 
 

Tabell 3.9. Andel av respektive befolkningskategori som är medlem i minst en 
föreningstyp inom respektive föreningskategori, procent 

 Infödda... Invandrade födda i... 

Föreningstyp 
utan 

utländsk 
bakgrund 

med 
utländsk 
bakgrund 

Väst Öst Syd 

Ekonomiska 
intresseföreningar 84 83 86 70 63

Hobbyföreningar 54 53 43 23 28

Politiska intresseföreningar 27 26 30 19 23

Solidaritetsföreningar 19 24 14 8 10

N 1025 168 156 206 427
Kommentar: MBU 2003. Föreningstypen ”Annan förening” ingår inte i analyserna. 

Den enda av de fyra stora föreningstyperna i termer av medlemsanslutning – 
fackföreningar, boendeföreningar, konsumentföreningar och 
idrottsföreningar – som inte uppvisar några dramatiska skillnader i 
anslutningsgrad mellan å ena sidan infödda och invandrade födda i Väst, å 
andra sidan invandrade födda i Öst och Syd är de fackliga organisationerna. 
Så har LO också kommit att kallas för ”Sveriges största 
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invandrarorganisation” (Knocke 1996). Just detta faktum innebär för övrigt 
att de ekonomiska intresseföreningarna å ena sidan står för en stor del av 
skillnaden i föreningsmedlemskap mellan olika befolkningskategorier, å 
andra sidan också utgör den huvudsakliga kontakten med föreningslivet för 
de allra flesta personer i Sverige oavsett födelseland. 

I motsats till vad man kanske skulle kunna tro utifrån den 
integrationspolitiska debatten om föreningslivet är det alltså inte etniska 
föreningar som utgör den huvudsakliga kontakten med föreningslivet för 
invandrade (jfr Borevi 2002: kapitel 4; 2004). Den genomsnittliga andelen 
invandrade som uppger sig vara medlemmar i etniska föreningar varierar 
mellan 7 och 10 procent mellan de olika delkategorierna, att jämföra med 
runt 50 procent för fackföreningarna. Som LO-exemplet visar är det 
emellertid inte självklart vad som egentligen utgör en etnisk förening, och 
därför ombads svarspersonerna i MBU 2003 och VPS 2004 även att 
uppskatta andelen medlemmar med utländsk bakgrund i de typer av 
föreningar som de själva uppgett att de var medlemmar i. Om man utifrån 
denna information definierar etniska föreningar som föreningar där en 
majoritet av medlemmarna har utländsk bakgrund, visar det sig att 10 
procent av de invandrade födda i Västvärlden är medlemmar i minst en 
sådan förening, medan motsvarande andelar är 12 procent för invandrade 
födda i Öst och 17 procent för invandrade födda i Syd. 

Samtidigt förtjänar det att poängteras att det finns en betydande variation 
mellan olika kategorier av invandrade när det gäller just deltagandet i etniska 
föreningar. Exempelvis visar resultaten från VPS 2004 att endast 8 procent 
av de invandrade födda i Chile själva uppgav medlemskap i någon etnisk 
förening, medan motsvarande andel bland invandrade födda i Turkiet var 22 
procent. Däremot uppgav 28 procent bland de invandrade födda i Chile och 
hela 47 procent bland de invandrade födda i Turkiet medlemskap i minst en 
förening där en majoritet av medlemmarna, enligt svarspersonernas egna 
uppskattningar, hade utländsk bakgrund. Här kan det dessutom tilläggas att 
mer än hälften av de svarspersoner som uppgav att de var kurder eller 
assyrier/syrianer var medlemmar i minst en etnisk förening enligt den senare 
definitionen. Även om etniska föreningar endast utgör en liten del av det 
samlade föreningslandskapet i Sverige kan de således ha en betydande 
medlemsanslutning inom enskilda delkategorier av invandrade. Oavsett hur 
vi väljer att definiera vad som utgör etniska föreningar måste vi dock 
konstatera att medlemsanslutningen i dessa generellt sett framstår som för 
låg för att kunna kompensera för invandrades lägre deltagande i andra typer 
av föreningar. 

Aktivt deltagande 
Vi ska nu övergå till att studera aktivt deltagande i föreningar. Enligt den 
traditionella skandinaviska folkrörelseberättelsen är detta ett intressantare 
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mått än antalet föreningsmedlemskap, eftersom det främst är det aktiva 
föreningsdeltagandet som förväntas alstra olika positiva bieffekter. 

Först måste vi dock hantera ett tänkbart mätproblem när det gäller aktivt 
deltagande, nämligen att ett enkelt räknande av antalet föreningstyper där 
svarspersonerna uppger sig vara aktiva riskerar att skapa en felaktig bild av 
föreningsverksamhetens intensitet. Personer som lägger ned hela sin själ i 
arbetet med en förening kanske helt enkelt inte har tid att vara med i andra 
föreningar, medan personer som lägger ned mindre tid och kraft på arbetet i 
varje enskild förening klarar av att vara aktiva i flera olika föreningar 
samtidigt. I syfte att skapa en bedömningsgrund för betydelsen av detta 
problem fick svarspersonerna i VPS 2004 ange både antalet föreningar som 
de deltog aktivt i och hur många timmar per månad de ägnade åt denna 
föreningsverksamhet. En enkel sambandsanalys av dessa två variabler visar 
att för varje aktivt medlemskap som svarspersonerna rapporterade ökade den 
tid de ägnade åt föreningsverksamhet med i genomsnitt två timmar per 
månad. Min bedömning är därför att detta ”eldsjälens dilemma” inte utgör 
något allvarligt mätproblem och att det alltså är befogat att använda antalet 
aktiva medlemskap som mått på aktivt deltagande. 

 
Tabell 3.10. Aktivt deltagande fördelat på fyra föreningskategorier, genomsnitt 

 Infödda... Invandrade födda i... 

Föreningstyp 
utan 

utländsk 
bakgrund 

med 
utländsk 
bakgrund 

Väst Öst Syd 

Politiska intresseföreningar 0,26 0,31 0,22 0,13** 0,18* 

Ekonomiska 
intresseföreningar 0,43 0,41 0,34 0,17** 0,23** 

Solidaritetsföreningar 0,10 0,04* 0,09 0,07 0,06* 

Hobbyföreningar 0,60 0,57 0,41** 0,22** 0,30** 

Summa 1,39 1,33 1,06* 0,59** 0,77** 

N 1025 168  156  206  427  
Kommentar: MBU 2003. Föreningstypen ”Annan förening” ingår inte i analyserna. 
Asteriskerna avser skillnaden i förhållande till kategorin infödda utan utländsk bakgrund. ** p 
< 0,01, * p < 0,05, tvåsidigt test. 

I tabell 3.10 ser vi till att börja med att genomsnittsnivåerna för aktivt 
deltagande är högst i hobbyföreningar, följt av i tur och ordning ekonomiska 
intresseföreningar, politiska intresseföreningar och solidaritetsföreningar. 
Det kanske kan verka lite märkligt att den verksamhetsbaserade 
föreningskategorin solidaritetsföreningar ligger i botten när det gäller de 
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genomsnittliga nivåerna för aktivt deltagande, men det har sin förklaring i att 
deltagande i solidaritetsföreningar oftare går ut på att skänka pengar till olika 
former av verksamhet än att själv delta i verksamheten (se tabell 3.11). 

Det andra vi kan notera är att det aktiva deltagandet i ekonomiska 
intresseföreningar endast uppgår till en fjärdedel av medlemskapsnivåerna i 
denna föreningskategori när det gäller infödda med och utan utländsk 
bakgrund och till ännu lägre proportioner av medlemskapsnivåerna för de tre 
kategorierna av invandrade. Medlemskap i fackliga organisationer, 
konsumentorganisationer och andra ekonomiska intresseföreningar verkar 
alltså sällan åtföljas av aktivt deltagande i dessa föreningars verksamhet. Sett 
till den totala nivån av medlemskap utgör ekonomiska intresseföreningar 
därmed i lägre utsträckning än hobbyföreningar en arena för aktivt 
föreningsdeltagande trots de högre medlemstalen. 

Med de lägre genomsnittsnivåerna för aktivt deltagande i förhållande till 
medlemskap följer också lägre skillnader i absoluta tal mellan de olika 
befolkningskategorierna. Detta är särskilt tydligt när det gäller 
solidaritetsföreningar. Å andra sidan har vi tydliga, och statistiskt 
säkerställda, skillnader för samtliga kategorier av invandrade i jämförelse 
med infödda utan utländsk bakgrund när det gäller hobbyföreningar. Det är 
alltså i hobbyföreningarna som vi hittar de största skillnaderna i aktivt 
deltagande mellan infödda utan utländsk bakgrund och samtliga tre 
kategorier av invandrade. 

Ekonomiska bidrag 
Avslutningsvis ska vi studera i vilken utsträckning personer med och utan 
utländsk bakgrund skänker pengar till olika typer av föreningar. På den här 
punkten skulle det naturligtvis vara önskvärt att känna till bidragens storlek i 
kronor. Tyvärr ställdes emellertid inte någon sådan fråga vare sig i MBU 
2003 eller i VPS 2004. De slutsatser som dras här får därför bygga på, det 
förvisso inte helt orimliga, antagandet om en positiv korrelation mellan hur 
många föreningstyper svarspersonerna har valt att skänka pengar till och det 
sammanlagda belopp som de har skänkt. 

Det kanske mest intressanta resultatet i tabell 3.11 är att den 
bottenplacering som solidaritetsföreningarna noterar när det gäller aktivt 
deltagande raskt förbyts mot en topplacering när det gäller ekonomiska 
bidrag. För samtliga befolkningskategorier gäller till exempel att 
genomsnittsnivån i termer av antalet föreningstyper för ekonomiska bidrag 
till solidaritetsföreningar är ungefär dubbelt så hög som nivåerna för 
medlemskap och fyra gånger så hög som nivåerna för aktivt deltagande (se 
tabellerna 3.6 och 3.10). För politiska intresseföreningar är nivåerna för 
ekonomiska bidrag i paritet med nivåerna för aktivt deltagande, medan 
nivåerna för ekonomiska bidrag till ekonomiska intresseföreningar och 
hobbyföreningar ligger betydligt lägre än för aktivt deltagande. Vi kan alltså 
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konstatera att betydelsen av solidaritetsföreningar riskerar att underskattas 
kraftigt om vi bara tittar på medlemskap och aktivt deltagande, medan detta 
inte är fallet för de tre andra föreningskategorierna. 

 
Tabell 3.11. Ekonomiska bidrag fördelat på fyra föreningskategorier, genomsnitt 

 Infödda... Invandrade födda i... 

Föreningstyp 
utan 

utländsk 
bakgrund 

med 
utländsk 
bakgrund 

Väst Öst Syd 

Politiska intresseföreningar 0,21 0,37* 0,25 0,19 0,12** 

Ekonomiska 
intresseföreningar 0,04 0,04 0,07 0,01** 0,03 

Solidaritetsföreningar 0,44 0,48 0,43 0,24** 0,22** 

Hobbyföreningar 0,17 0,21 0,10 0,07** 0,09** 

Summa 0,86 1,10 0,85 0,51** 0,46** 

N 1025 168  156  206  427  
Kommentar: MBU 2003. Föreningstypen ”Annan förening” ingår inte i analyserna. 
Asteriskerna avser skillnaden i förhållande till kategorin infödda utan utländsk bakgrund. ** p 
< 0,01, * p < 0,05, tvåsidigt test. 

Invandrade födda i Väst verkar skänka pengar till föreningar i precis samma 
utsträckning som infödda utan utländsk bakgrund, medan invandrade födda i 
Öst och invandrade födda i Syd genomgående ligger på lägre nivåer. Det bör 
dock noteras att skillnaden mellan infödda utan utländsk bakgrund och 
invandrade födda i Öst inte är statistiskt säkerställd när det gäller politiska 
intresseföreningar. Ett resultat värt att notera när det gäller ekonomiska 
bidrag är avslutningsvis att infödda med utländsk bakgrund ligger klart 
högre än de andra kategorierna när det gäller att skänka pengar till politiska 
intresseföreningar. 

Sammanfattning 
Är föreningslivet en medborgerlig deltagandesfär med förhållandevis små 
skillnader mellan personer med och utan utländsk bakgrund, vilket till 
exempel Demokratiutredningen (SOU 2000:1:223) ville göra gällande? Eller 
utgör det snarare en ”organisering av ’det gamla’ Sveriges välfärdsbehov 
och politiska resurser” (Vogel och Amnå 2003:56)? 

Å ena sidan har vi funnit att de genomsnittliga nivåerna för samtliga tre 
studerade former av föreningsdeltagande – medlemskap, aktivt deltagande 
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och ekonomiska bidrag – ligger klart lägre bland invandrade födda i Öst och 
Syd jämfört med infödda med och utan utländsk bakgrund och invandrade 
födda i Väst. Det finns alltså tydliga skillnader med avseende på utländsk 
bakgrund, men de tycks inte gälla infödda med utländsk bakgrund eller 
invandrade födda i Väst i tillnärmelsevis lika stor utsträckning som de 
”drabbar” invandrade födda i Öst och Syd. Å andra sidan har vi också 
kunnat se att skillnaderna i huvudsak står att finna bland hobbyföreningar 
och ekonomiska intresseföreningar, det vill säga föreningstyper som 
medlemmarna själva betraktar som mindre politiskt inriktade. 

I jämförelsen mellan de olika formerna av föreningsdeltagande ser vi att 
skillnaderna mellan de olika befolkningskategorierna är förhållandevis 
proportionerliga. Det tycks alltså inte vara så att skillnaderna är större när det 
gäller det potentiellt viktiga aktiva föreningsdeltagandet än vad gäller 
passiva medlemskap och ekonomiska bidrag. Däremot är det intressant att 
notera att de olika deltagandeformerna är tydligt kopplade till olika 
föreningskategorier. Deltagandet i ekonomiska intresseföreningar består till 
exempel i huvudsak av passiva medlemskap, medan det aktiva 
föreningsdeltagandet är nära förknippat med hobbyföreningarna och de 
ekonomiska bidragen med solidaritetsföreningarna. Den enda av de fyra 
föreningskategorierna som inte är tydligt knuten till någon särskild 
deltagandeform är de politiska intresseföreningarna, inklusive de etniska 
föreningarna. 

Med undantag för de fackliga organisationerna har de stora jättarna i 
svenskt föreningsliv – konsumentföreningarna, boendeföreningarna och 
idrottsföreningarna – lyckats betydligt sämre med att attrahera medlemmar 
bland invandrade födda i Öst och Syd, än vad de har gjort bland infödda och 
invandrade födda i Väst. Det kanske mest dramatiska resultatet i detta 
avseende är att hobbyföreningarnas, inklusive idrottsföreningarnas, 
medlemsanslutning bland invandrade födda i Öst inte ens uppgår till hälften 
jämfört med infödda med och utan utländsk bakgrund. 
Demokratiutredningens påstående om att idrottsrörelsen skulle ha lyckats 
särskilt väl med att ”integrera personer med utländsk bakgrund i sin 
verksamhet” (SOU 2000:1:200f), får alltså inget stöd när vi koncentrerar oss 
på föreningsdeltagandet i den vuxna delen av befolkningen. 

Sammantaget har resultaten i det här kapitlet visat att det finns en tydlig 
överensstämmelse mellan de mönster av etnifiering och etnisk 
diskriminering, som jag i kapitel 2 lät ligga till grund för en indelning inom 
kategori invandrade, och de observerade skillnaderna i föreningsdeltagande. 
Detta talar för att den här indelningen i befolkningskategorier utgör ett 
användbart redskap för analyser av föreningsdeltagandets fördelning bland 
personer med och utan utländsk bakgrund i Sverige. Men det väcker också 
frågor om vad som förklarar de observerade skillnaderna. Till dessa frågor 
ska vi vända oss i nästa kapitel. 
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4. Föreningsdeltagandets förklaringar 

Syftet med det här kapitlet är att försöka ge en förklaring till de skillnader i 
föreningsdeltagande som vi kunde konstatera i föregående kapitel. Framför 
allt är det viktigt att försöka nå ökad kunskap om varför de genomsnittliga 
deltagandenivåerna är så mycket lägre för invandrade födda i Öst och i Syd 
än vad de är för infödda med och utan utländsk bakgrund och för invandrade 
födda i Väst. 

Vi vet att det finns betydande skillnader mellan de studerade 
befolkningskategorierna när det gäller olika demografiska och 
socioekonomiska förhållanden. Vi vet också att just invandrade födda i Öst 
och Syd ofta positioneras, och positionerar sig själva, som invandrare i 
möten med såväl infödda som andra invandrade. Vi vet slutligen att det finns 
en utbredd etnisk diskriminering i det svenska samhället som främst drabbar 
personer tillhörande dessa två kategorier. Frågan är om det mot denna 
bakgrund är möjligt att urskilja enskilda faktorer med särskilt stor betydelse 
för de observerade skillnaderna i föreningsdeltagande. 

Förklaringar till föreningsdeltagande – en översikt 
Det finns en lång och mångvetenskaplig tradition att falla tillbaka på när det 
gäller att förklara föreningsdeltagande (se Smith 1994 för en bra översikt; se 
också Scott 1957; Olson 1965; McPherson 1981; Baumgartner och Walker 
1988; Wollebæk och Selle 2002; Vogel m.fl. 2003; Bekkers 2005; Badescu 
och Neller 2007). Därmed finns det också en ganska god uppfattning om 
vilka faktorer som brukar ha generell betydelse för deltagande i 
föreningslivet. I syfte att skapa överblick har jag valt att gruppera det man 
skulle kunna kalla för föreningsforskningens standardfaktorer under tre olika 
rubriker: 

 
1. Allmänna bakgrundsfaktorer 
2. Socioekonomiska faktorer 
3. Boendemönster 

Därtill kommer jag att pröva ett antal faktorer, som på ett eller annat sätt kan 
sägas vara kopplade till erfarenheten att ha invandrat eller att leva som 
invandrad i Sverige. 
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I återstoden av detta avsnitt kommer jag att redogöra närmare för de 
faktorer som faller in under respektive rubrik. Jag diskuterar dels faktorernas 
närmare innebörd, dels vilka förväntningar vi kan ha på de olika faktorernas 
betydelse med utgångspunkt från tidigare forskning. 

Därefter inleder jag de empiriska analyserna med en närmare titt på de så 
kallade standardfaktorernas betydelse för deltagandet i var och en av de fyra 
föreningskategorier som vi urskilde i föregående kapitel. Detta följs av en 
analys av hur skillnaderna i föreningsdeltagande mellan de studerade 
befokningskategorierna förändras vid kontroll för dessa faktorer. Ett 
intressant resultat av dessa analyser är att skillnaderna mellan infödda utan 
utländsk bakgrund och invandrade födda i Syd i ganska stor utsträckning går 
att förklara med hjälp av standardfaktorerna, medan skillnaderna mellan 
infödda utan utländsk bakgrund och invandrade födda i Öst endast påverkas 
marginellt vid dessa kontroller. Med anledning av framför allt det senare 
resultatet går jag vidare och prövar betydelsen av olika faktorer kopplade till 
erfarenheten att ha invandrat eller att leva som invandrad i Sverige, samt till 
erfarenheten att ha blivit illa behandlad på grund av sin utländska bakgrund. 
Avslutningsvis diskuterar jag hur vi kan förstå resultaten i det här kapitlet 
med avseende på möjligheten till förändring av de existerande skillnaderna i 
föreningsdeltagande. 

Allmänna bakgrundsfaktorer 
Under den här rubriken döljer sig fyra faktorer – ålder, kön, hemmavarande 
barn och civilstånd – vilka var och en brukar lyftas fram som potentiella 
förklaringar till variation i föreningsdeltagande, men vilkas enda egentliga 
gemensamma nämnare är att de inte riktigt passar in under någon av 
rubrikerna socioekonomiska faktorer och boendemönster. 

Till att börja med visar nästan all föreningsforskning att det finns ett så 
kallat kurvlinjärt förhållande mellan ålder och föreningsdeltagande, det vill 
säga att föreningsdeltagandet är som lägst bland riktigt unga och riktigt 
gamla och som högst bland människor i övre medelåldern (Knoke och 
Thomson 1977; Curtis, Grabb och Baer 1992; Vogel m.fl. 2003). Detta 
fenomen brukar oftast förklaras med hjälp av olika ”livscykelteorier” (se 
t.ex. Rotolo 2000; van Deth och Kreuter 1998). I den amerikanska 
forskningen om föreningsdeltagande har Putnam (2000: kapitel 14) med 
flera dock hävdat att det också finns en specifik ”generationseffekt” att ta 
hänsyn till här. Enligt Putnam har den medborgerliga aktivitet som 
karakteriserat de amerikaner som föddes mellan 1910 och 1940 av någon 
anledning inte överförts till yngre generationer. I takt med att denna 
generation åldras riskerar föreningslivet därmed att utarmas, eftersom det 
inte finns något återväxt bland de yngre. Denna pessimistiska tes är 
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omstridd, men liknande oro har framförts även i skandinavisk forskning (se 
t.ex. Goul Andersen 2004:122f; Vogel och Amnå 2003:34ff).1 

Sambandet mellan kön och föreningsdeltagande brukar i gengäld 
beskrivas som tämligen ensidigt i den internationella forskningen. På grund 
av den traditionella könsrollsuppdelningen mellan hem och arbetsliv antas 
kvinnor i allmänhet ha färre möjligheter att engagera sig i föreningar än vad 
män har (Burns, Schlozman och Verba 2001: kapitel 3). I den svenska 
kontexten har man emellertid pekat på att könsrollsfördelningen snarare tar 
sig uttryck i vilka typer av föreningar män respektive kvinnor väljer att delta 
i, än i det totala antalet medlemskap. Exempelvis tenderar kvinnor att vara 
överrepresenterade i olika politiska intresseföreningar, som till exempel 
föräldraföreningar och patientföreningar, samt i solidaritetsföreningar, 
medan män i genomsnitt är klart mer engagerade i olika hobbyföreningar, 
som till exempel idrottsföreningar och ordenssällskap. Den enda typen av 
hobbyföreningar som har en överrepresentation av kvinnor är de så kallade 
kulturföreningarna (Vogel och Amnå 2003:47). 

Faktorerna hemmavarande barn och civilstånd brukar i forskningen om 
föreningsdeltagande användas som indikatorer på sociala nätverk, under 
antagandet att personer som är gifta eller sammanboende eller har barn i 
genomsnitt kan förväntas ha fler sociala kontakter, och därmed också fler 
vägar in i föreningslivet, än ensamstående och familjer utan hemmavarande 
barn (Badescu och Neller 2007). Exempelvis tenderar föräldrar ofta att vara 
aktiva i olika typer av hobbyföreningar som organiserar verksamheter för 
deras barn och naturligtvis också i föräldraföreningar av olika slag. Å andra 
sidan kan vissa föräldrar, särskilt till små barn, snarare förväntas minska sitt 
föreningsdeltagande under en period på grund av tidsbrist. 

Socioekonomiska faktorer 
Om effekterna av de allmänna bakgrundsfaktorerna i vissa fall kan vara 
något svåra att förutsäga är prognosmakandet desto enklare när det gäller de 
olika socioekonomiska faktorer – utbildning, inkomst, 
sysselsättningssituation, klasstillhörighet och yrkesposition – som jag 
kommer att pröva i de här analyserna. Alla dessa faktorer brukar nämligen 
peka åt samma håll; ju högre socioekonomisk status, desto högre nivå av 
föreningsdeltagande (Verba, Schlozman och Brady 1995: kapitel 13; Vogel 
och Amnå 2003; Badescu och Neller 2007). 

                               
1 ”Aktivitetsniveauet i foreningerna er under ét ikke gået tilbage. Foreningslivet er ikke gået i 
forfald. Men der er svaghedstegn: Siden 1979 er den aktive deltagelse ikke fulgt med 
medlemtallet op. Der er også ret klare tegn på frafald i den yngre generation. En god del af de 
unges lavere foreningsdeltagelse skyldes, at deltagelsen vokser over livsforløbet – unge har 
alltid haft væsentligt lavere foreningsdeltagelse. Men der er også tegn på et 
generationsbestemt fald, som i det samlede billede udlignes af den stigende deltagelse blandt 
ældre” (Goul Andersen 2004:122f). 
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Det finns emellertid två anledningar till att jag har valt att pröva samtliga 
dessa faktorer istället för att nöja mig med någon enstaka så kallad 
proxyvariabel. Den ena är att olika socioekonomiska faktorer kan tänkas ha 
olika stor betydelse för olika former av föreningsdeltagande. Det är ju till 
exempel rimligt att tänka sig att inkomst är en särskilt viktig variabel när det 
gäller ekonomiska bidrag, men det är inte säkert att det spelar så stor roll för 
det aktiva föreningsdeltagandet. Vår kunskap om variationerna mellan olika 
former av föreningsdeltagande och mellan olika föreningskategorier kan 
alltså öka om vi använder flera olika indikatorer på socioekonomisk status 
jämfört med om vi bara skulle använda någon enstaka variabel. Den andra 
anledningen att pröva flera variabler är att invandrade födda i Öst och Syd 
har en högre genomsnittlig utbildningsnivå än infödda utan utländsk 
bakgrund och invandrade födda i Väst, vilket gör det särskilt intressant att 
försöka utröna den relativa betydelsen av utbildning i förhållande till andra 
socioekonomiska faktorer. 

Den huvudsakliga förklaringen till att hög socioekonomisk status och 
föreningsdeltagande går hand i hand tycks vara att föreningsdeltagande är 
kopplat till olika typer av förmågor och kontakter som man tillskansar sig 
genom utbildning och kvalificerat arbete (Schlozman, Verba och Brady 
1999). Svensk forskning visar till exempel att högre tjänstemän är 
överrepresenterade i nästan alla typer av föreningar (till de få undantagen hör 
pensionärsföreningar och försvarsorganisationer), medan arbetare och inte 
minst arbetslösa är underrepresenterade i nästan alla typer av föreningar 
(Petersson, Westholm och Blomberg 1989: kapitel 7; Vogel och Amnå 
2003:48f). Däremot är sambandet mellan hög inkomst och 
föreningsmedlemskap inte lika genomgående. Å andra sidan inverkar 
inkomst desto tydligare när det gäller ekonomiska bidrag till 
solidaritetsföreningar samt medlemskap i aktieägarföreningar, 
ordenssällskap och frikyrkliga samfund. 

Boendemönster 
Var och hur människor bor har också visat sig påverka föreningsdeltagande. 
I Sverige har man till exempel kunnat visa att det finns ett samband mellan 
boendeort och deltagande i vissa typer av föreningar. Människor som bor i 
småorter och på landsbygden tenderar att vara överrepresenterade i 
nykterhetsrörelsen och i frikyrkliga organisationer, medan personer som bor 
i storstäderna är överrepresenterade i solidaritetsföreningar av olika slag och 
i kulturföreningar. Det finns också ett tydligt samband mellan 
upplåtelseform och föreningsdeltagande. Personer som bor i bostadsrätt har i 
genomsnitt ett klart högre deltagande i boendeföreningar än personer som 
själva äger sina bostäder. Anledningen till detta är naturligtvis att 
medlemskap i bostadsrättsföreningar följer automatiskt med boende i denna 
upplåtelseform (Vogel och Amnå 2003:50f). 
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I internationell forskning har man därtill visat att den demografiska och 
socioekonomiska sammansättningen i olika bostadsområden har betydelse 
för föreningsdeltagandet även vid kontroll för relevanta individfaktorer. 
Personer som bor i relativt sett fattiga bostadsområden har till exempel i 
genomsnitt ett lägre föreningsdeltagande än personer som bor i rika områden 
(Stoll 2001). Jag kommer därför att kontrollera för områdesfattigdom och jag 
har också gjort bedömningen att det är relevant att undersöka betydelsen av 
invandrartäthet (jfr Adman och Strömblad 2000; Strömblad 2003). 

Faktorer kopplade till invandrarskapet 
Under den här rubriken har jag valt att samla fyra faktorer – tid i Sverige, 
invandringsorsak, kunskaper i svenska samt diskriminering – som ofta 
diskuteras i forskning om situationen för personer med utländsk bakgrund i 
Sverige. 

Tid i Sverige anger helt enkelt hur många år det har gått sedan en 
invandrad person för första gången invandrade till Sverige. Denna variabel 
är alltså enbart intressant i en jämförelse mellan olika kategorier av 
invandrade. En vanlig förklaring till skillnader mellan dessa kategorier är att 
det tar tid att komma in i ett nytt samhälle och att de skillnader som vi ser 
idag därför kan förväntas försvinna med tiden. Genom att pröva denna 
variabel kan denna förklaring delvis skärskådas. Värt att påminna om är 
dock att denna variabel bara hjälper oss att undersöka huruvida tid i Sverige 
spelar någon roll för variationen i föreningsdeltagande, inte varför den i så 
fall gör det. 

Invandringsorsak är en variabel som ofta brukar buntas ihop med tid i 
Sverige, eftersom den tidiga invandringen till Sverige dominerades av så 
kallad arbetskraftsinvandring, medan senare invandring i huvudsak har 
utgjorts av anhöriga till personer som tidigare invandrat samt flyktingar. Här 
har vi dock möjlighet att hålla isär dessa variabler. Bland de invandrade 
svarspersonerna i MBU 2003 har 20 procent kommit till Sverige som 
flyktingar och 21 procent som anhöriga till personer som invandrat tidigare. 
Övriga har kommit till Sverige genom arbetskraftsinvandring eller av någon 
annan orsak. Till de övriga orsakerna hör bland annat adoption, vilket jag i 
analyserna har låtit bilda en egen kategori omfattande sammanlagt fem 
procent (44 individer) av de invandrade svarspersonerna. 

I de här analyserna kommer jag också att pröva den kontroversiella 
variabeln kunskaper i svenska. Denna variabel har lyfts fram som en viktig 
faktor för invandrades politiska deltagande (Adman och Strömblad 2000) 
och framgång på arbetsmarknaden (Rooth och Åslund 2006). Användandet 
av denna variabel har emellertid också fått hård kritik, eftersom den anses 
kunna bidra till skuldbeläggning av personer med utländsk bakgrund (se t.ex. 
Brune 2004a; SOU 2005:56; SOU 2006:79). Liknande kritik, samlad under 
epitetet ”blame-the-victim-syndromet”, kan för övrigt riktas även mot 
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resterande variabler under innevarande rubrik och mot den mer generella 
resursansats som ligger till grund för de tre tidigare presenterade grupperna 
av förklaringsfaktorer (jfr Soininen och Etzler 2006:28). Samtidigt, och jag 
vill verkligen poängtera att detta är en viktig invändning, kan samtliga dessa 
faktorer också användas för att belysa brister i majoritetssamhällets förmåga 
att leva upp till det demokratiska medborgarskapets jämlikhetsideal (jfr 
Marshall 1950; Bengtsson 2004a:8–12). Och det är inte minst av detta senare 
skäl som jag har valt att använda dessa variabler för att undersöka skillnader 
i föreningsdeltagande mellan de studerade befolkningskategorierna. 

Den fjärde förklaringstypen diskriminering inrymmer i den här 
undersökningen två olika teoretiska och metodologiska förhållningssätt. Det 
ena är knutet till den direkta erfarenheten att ha blivit illa behandlad på 
grund av sin utländska bakgrund och går helt enkelt ut på att pröva om det 
finns något samband mellan föreningsdeltagande och erfarenheten att själv 
ha blivit utsatt för etnisk diskriminering. Noteras bör att den variabel som 
används för att pröva detta samband består av antalet rapporterade 
erfarenheter i olika samhälleliga sfärer, dock ej i föreningslivet, under det 
senaste året. Idealt skulle denna variabel ha behövt kompletteras med 
information om upplevd diskriminering i föreningslivet och med information 
om äldre upplevelser av diskriminering. Tyvärr saknas emellertid frågor av 
det slaget i MBU 2003. 

Det andra förhållningssättet bygger på följande tanke: Genom att 
analysera olika individbaserade variablers effekter på variationen i 
föreningsdeltagande kan vi lokalisera delar av föreningslivet med särskilt 
stora skillnader i deltagande mellan personer med och utan utländsk 
bakgrund samt identifiera tänkbara orsaker till dessa skillnader. Om det till 
exempel visar sig att skillnader i socioekonomiska faktorer utgör en viktig 
del av förklaringen till de skillnader i föreningsdeltagande som vi har 
observerat, så finns det skäl för framtida forskning att gå vidare med frågor 
om vilka materiella krav som ställs på deltagande i olika typer av föreningar 
och om dessa krav kan anses vara skäliga. Visar det sig istället att det finns 
stora skillnader i föreningsdeltagande mellan personer som bor i städer och 
på landsbygden, och att detta i sin tur ger upphov till skillnader mellan 
personer med och utan utländsk bakgrund på grund av deras skilda 
geografiska boendemönster, finns det skäl att diskutera orsakerna både till 
skillnaderna i boendemönster och till att dessa skillnader påverkar 
föreningsdeltagandet. Återigen vill jag dock poängtera att vi med hjälp av 
surveyundersökningar endast kan hjälpa till att rikta sökarljuset mot den 
möjliga förekomsten av diskriminerande praktiker. För att verkligen kunna 
belägga förekomsten av exkluderande regelsystem och rutiner skulle vi på 
ett annat sätt behöva gå på djupet med situationen i enskilda föreningar (jfr 
Nilsdotter 2007; Soininen och Etzler 2006:28; Dahlstedt 2005:49). 
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Standardfaktorernas betydelse 
I det här avsnittet kommer jag inledningsvis att redovisa standardfaktorernas 
effekter på variationen i det totala antalet föreningsmedlemskap. Därefter 
kommer jag att bryta ned analyserna på olika former av föreningsdeltagande 
och på medlemskap i olika kategorier av föreningar, för att avslutningsvis 
redovisa hur skillnaderna i olika former av föreningsdeltagande mellan de 
studerade befolkningskategorierna påverkas vid kontroll för var och en av de 
tre grupperna av standardfaktorer. I det därpå följande avsnittet analyserar 
jag på motsvarande sätt betydelsen av olika faktorer kopplade till 
invandrarskapet. 

Föreningsdeltagandets former – allmänna mönster 
I tabell 4.1 redovisas effekterna av de olika så kallade standardfaktorerna vid 
en samlad linjär regressionsanalys.2 I kolumnen längst till vänster utgörs den 
beroende variabeln av det totala antalet föreningsmedlemskap. Syftet med 
denna analys är att skapa en översiktlig bild av vad som påverkar 
föreningsdeltagandet i Sverige. Som väntat ser vi här en kurvlinjär 
samvariation med ålder i form av en statistiskt säkerställd positiv effekt av 
den vanliga åldersvariabeln och en likaledes säkerställd negativ effekt av den 
kvadrerade åldersvariabeln. Tillsammans ger dessa effekter belägg för 
hypotesen att föreningsdeltagandet är som allra högst i medelåldern och 
lägre bland de yngre och de riktigt gamla. Däremot ser vi inga signifikanta 
effekter av kön, hemmavarande barn eller civilstånd vid kontroll för ålder, 
socioekonomiska faktorer och boendemönster. 

Av de socioekonomiska faktorerna är det framför allt utbildning som 
visar sig ha betydelse för det totala antalet medlemskap. För varje års ökning 
i utbildningens längd ökar det genomsnittliga antalet föreningsmedlemskap 
med 0,13 föreningstyper, vilket är en statistiskt säkerställd effekt. Detta kan 
låta obetydligt, men givet att skillnaden i utbildningens längd mellan 
högutbildade och lågutbildade kan ligga runt tio år är det faktiskt en ganska 
stor effekt vid kontroll för övriga standardfaktorer. Ett kanske ännu tydligare 
belägg för utbildningens betydelse i det här sammanhanget utgörs av 
                               
2 I det här kapitlet har jag valt en kompromisslösning mellan den i sammanhanget mer 
adekvata analysmetoden ordinal logistisk regression (ORM) och den mer presentationsvänliga 
vanliga linjära regressionen (OLS) (Long 1997: kapitel 5; Svallfors 2004:252). 
Kompromissen går ut på att de regressionskoefficienter som presenteras i tabellerna är 
hämtade från vanliga linjära regressionsanalyser, samtidigt som jag för varje enskild analys 
har kontrollerat att de presenterade skillnaderna är statistiskt säkerställda på samma 
säkerhetsnivåer, och med samma tecken, i de vanliga linjära regressionsanalyserna som i 
ordinala logistiska regressionsanalyser. Dessa kontroller har inte för någon analys visat att 
signifikansnivåerna för de ingående variablernas effekter skulle skilja sig åt beroende på 
analysmetod. Kompromissen är möjlig tack vare att föreningsdeltagandets fördelning 
approximerar en normalfördelning i väsentligt högre grad än vad som till exempel är fallet för 
de politiska deltagandevariabler som analyseras i kapitel 5. 
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resultatet att varken inkomst eller klasstillhörighet har några statistiskt 
säkerställda effekter vid kontroll för utbildning.3 Faktum är att den enda av 
de övriga socioekonomiska faktorerna som uppvisar någon säkerställd effekt 
vid kontroll för utbildning är sysselsättningssituation, där vi ser en 
genomsnittlig skillnad på nästan ett halvt medlemskap mellan 
förvärvsarbetande och studerande å ena sidan och arbetslösa och 
förtidspensionärer å andra sidan.4 

För boendemönster kan vi konstatera ett tydligt samband mellan det totala 
antalet föreningsmedlemskap och boendeort. Det genomsnittliga 
föreningsdeltagandet, mätt i totalt antal medlemskap, är klart högre i små 
samhällen (mindre än 5 000 invånare) och på landsbygden än vad det är i 
storstäderna. Det finns också en säkerställd skillnad mellan landsbygd och 
småorter å ena sidan, och medelstora städer och samhällen å andra sidan. 
Vidare kan vi se en tydlig skillnad i föreningsdeltagande mellan personer 
som bor i bostadsrätt jämfört med personer som bor i hyresrätt eller som 
själva äger sitt hus. Det obligatoriska medlemskapet i 
bostadsrättsföreningarna är alltså en klart viktigare faktor för det 
genomsnittliga antalet föreningsmedlemskap än det frivilliga medlemskapet i 
hyresgästföreningar och egnahemsföreningar. Avslutningsvis kan vi 
konstatera att varken områdesfattigdom eller invandrartäthet har några 
säkerställda effekter på det totala antalet föreningsmedlemskap vid kontroll 
för övriga standardfaktorer. Den lokala sociala omgivningen tycks i dessa 

                               
3 Variabeln inkomst utgörs här av den logaritmerade disponibla familjeinkomsten enligt 
registeruppgift. Anledningen till att inkomstvariabeln har logaritmerats är att den är starkt 
positivt skev, det vill säga att det i urvalet finns ett mindre antal personer med mycket höga 
årsinkomster, vilket riskerar att skapa en felaktig bild av inkomstvariabelns betydelse. 
4 Vid tolkningen av resultaten i tabell 4.1 är det viktigt att komma ihåg att jämförelser av olika 
variablers relativa effekter kan vara vanskliga av olika skäl. Ett första sådant skäl är att 
kodningen kan gynna vissa variabler på andras bekostnad. För att, så långt möjligt, undvika 
felaktiga slutsatser av detta skäl har jag genomfört regressionsanalyser med alternativa 
kodningar av framför allt de socioekonomiska variablerna. Dessa analyser har inte gett 
upphov till några substantiellt annorlunda resultat än de som redovisas här. Ett andra skäl har 
att göra med så kallad multikollinearitet, det vill säga att två eller flera av de oberoende 
variablerna är så starkt korrelerade med varandra att skattningarna av deras respektive effekter 
blir opålitliga. Ett sätt att undersöka förekomsten av multikollinearitet är att genomföra 
regressionsanalyser mellan var och en av de oberoende variablerna i modellen och övriga 
oberoende variabler och notera den förklarade variansen för respektive variabel. Detta värde 
bör enligt Edling och Hedström (2003:145ff) inte överstiga 0,75. Det högsta värde som jag 
har kunnat notera för de oberoende variabler som ingår i den här modellen är 0,40 för 
utbildning. Risken för multikollinearitetsproblem får därmed anses vara begränsad i de här 
analyserna. Ett tredje skäl är att vi i en samlad analys riskerar att misstolka frånvaron av 
statistiskt säkerställda effekter som belägg för att en variabel inte har någon betydelse i 
sammanhanget, när det istället är så att variabeln i fråga utgör en så kallad orsaksmekanism, 
det vill säga ett mellanled mellan den beroende variabeln och någon annan oberoende variabel 
(jfr Davis 1985). För att undvika felaktiga slutsatser av detta skäl har jag även genomfört ett 
stegvis införande av enskilda variabler, utan att komma till några andra slutsatser än de som är 
möjliga att dra med utgångspunkt från redovisningen i tabell 4.1. 



 83

avseenden alltså ha begränsad betydelse för variationen i 
föreningsdeltagande. 

Sammantaget visar resultaten i den vänstra kolumnen i tabell 4.1 att 
variationen i det totala antalet föreningsmedlemskap i den svenska 
befolkningen som helhet är kopplad till faktorerna ålder, utbildning, 
sysselsättningssituation, boendeort och upplåtelseform. I princip utgör detta 
väntade resultat. Däremot är det kanske något förvånande att varken 
klasstillhörighet eller inkomst uppvisar självständiga effekter och inte heller 
den sociogeografiska kontexten. 

Frågan är nu om de resultat som gäller för variationen i det totala antalet 
föreningsmedlemskap gäller för alla former av föreningsdeltagande eller om 
det finns skillnader i förklaringsmönster mellan till exempel passiva och 
aktiva medlemskap. I syfte att undersöka detta har jag i de två mellersta 
kolumnerna i tabell 4.1 delat upp variabeln totalt antal föreningsmedlemskap 
i delmängderna passiva medlemskap och aktivt deltagande. 

Med aktivt deltagande avses här att under de senaste tolv månaderna ha 
deltagit i någon aktivitet organiserad av föreningen i fråga, medan passivt 
medlemskap endast består i att vara medlem. Värt att notera när det gäller 
analyserna av dessa två variabler är att just det faktum att de utgör var sin 
delmängd av variabeln totalt antal medlemskap innebär att vi på varje rad 
ska kunna se att regressionskoefficienterna i de två centrala kolumnerna 
summerar till regressionskoefficienten i den vänstra kolumnen. 

En snabb blick på resultaten i de två centrala kolumnerna räcker för att 
konstatera att variationen i passiva medlemskap och aktivt deltagande verkar 
förklaras av ungefär samma variabler och på ungefär samma sätt. Återigen 
ser vi till exempel positiva effekter av utbildning och att bo i bostadsrätt. Vi 
ser också att skillnaden mellan landsbygd och storstad är lika stor för passiva 
medlemskap och aktivt deltagande. 

Vid en närmare granskning framträder dock vissa noterbara skillnader 
mellan aktiva och passiva medlemskap. Till att börja med ser vi att kön 
verkar ha olika betydelse beroende på deltagandeform – kvinnor ligger i 
genomsnitt något högre när det gäller passiva medlemskap medan män 
ligger högre när det gäller aktivt deltagande – även om ingen av effekterna är 
statistiskt säkerställd. Vidare ser vi att ålder har en kurvlinjär effekt på 
passiva medlemskap men enbart en linjär effekt på aktivt deltagande. Här 
har vi alltså ett resultat som ligger i linje med Putnams farhågor om en 
åldrande kår av föreningsaktiva. 

När det gäller de socioekonomiska faktorerna har inkomst en signifikant 
effekt på aktivt deltagande, men ingen effekt överhuvudtaget på passiva 
medlemskap. Klasstillhörighet verkar också ha större betydelse för aktiva än 
för passiva medlemskap, eftersom vi för aktivt deltagande ser en säkerställd 
skillnad mellan facklärda tjänstemän och arbetare. Å andra sidan har 
sysselsättningssituation något större betydelse för passiva medlemskap än 
för aktivt deltagande. 
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Tabell 4.1. Standardfaktorernas betydelse för variationen i totalt antal medlemskap, 
passiva medlemskap, aktivt deltagande samt ekonomiska bidrag 

Oberoende variabler Totalt antal 
medlemskap

Passiva 
medlemskap 

Aktivt 
deltagande 

Ekonomiska 
bidrag 

Kön 0,11 -0,05 0,15 -0,12 
(kvinna = 0, man = 1) (0,10) (0,08) (0,08) (0,07)
Ålder 0,12** 0,07** 0,05** 0,03* 

(0,03) (0,02) (0,02) (0,01)
Ålder i kvadrat -0,01** -0,01** 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
Hemmavarande barn -0,01 -0,05 0,04 0,01
(nej = 0, ja = 1) (0,12) (0,09) (0,09) (0,08)
Civilstånd 0,07 0,14 -0,06 0,06 
(ej partner = 0, partner = 1) (0,13) (0,09) (0,10) (0,08)
Utbildning 0,13** 0,05** 0,09** 0,05** 
(skolgångens totala längd) (0,02) (0,01) (0,02) (0,01)
Inkomst 0,15 -0,01 0,17* 0,14* 
(logaritmerad disponibel ink.) (0,11) (0,06) (0,08) (0,07)
Ålderspensionärer 0,11 -0,18 0,28 0,03
(ref. = förvärvsarb. Och stud.) (0,28) (0,20) (0,22) (0,19)
Arbetslösa och förtidspensionärer -0,48** -0,27* -0,21 -0,08 
(ref. = förvärvsarb. Och stud.) (0,14) (0,11) (0,11) (0,10)
Ej facklärda tjänstemän 0,18 0,01 0,14 0,12
(ref. = arbetare) (0,15) (0,11) (0,12) (0,11)
Facklärda tjänstemän 0,28 0,05 0,24* 0,08
(ref. = arbetare) (0,15) (0,10) (0,11) (0,10)
Arbetsledande funktion 0,25 0,13 0,09 0,22 
(ref. = anställda) (0,18) (0,12) (0,14) (0,12)
Företagare -0,05 -0,24 0,18 0,43** 
(ref. = anställda) (0,23) (0,14) (0,19) (0,16)
Medelstora städer och samhällen 0,27* 0,23* 0,06 0,05 
(ref. = storstäder) (0,13) (0,10) (0,09) (0,09)
Små samhällen och landsbygd 0,59** 0,29* 0,30* 0,14 
(ref. (storstäder) (0,17) (0,12) (0,13) (0,13)
Bostadsrätt 0,61** 0,28* 0,31* -0,01
(ref. = äganderätt) (0,15) (0,11) (0,12) (0,10)
Hyresrätt -0,03 0,07 -0,11 -0,04
(ref. = äganderätt) (0,14) (0,10) (0,11) (0,10)
Områdesfattigdom -0,39 -0,35 -0,03 -1,18

(1,69) (1,24) (1,29) (1,12)
Invandrartäthet 0,37 0,73 -0,37 0,21

(0,60) (0,44) (0,47) (0,43)
R2 0,18  0,09  0,13  0,08  
N 1982  1982  1982  1982  
Kommentar: MBU 2003. OLS-koefficienter. Standardfel inom parentes. Statistisk signifikans 
vid tvåsidigt test: ** p < 0,01, * p < 0,05. I analyserna ingår också en dummyvariabel för de 
fem befolkningskategorierna. Se appendix B för mer information om operationaliseringen. 
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Avslutningsvis ser vi i den högra kolumnen i tabell 4.1 att variationen i 
ekonomiska bidrag, inte oväntat, främst beror på skillnader i olika 
socioekonomiska faktorer. Både utbildning och inkomst har statistiskt 
säkerställda positiva effekter och det visar sig också att egna företagare i 
genomsnitt skänker pengar till fler olika föreningstyper än vad anställda, 
med och utan arbetsledande funktion, gör. Av de övriga variablerna är det 
bara ålder som uppvisar en säkerställd effekt på ekonomiska bidrag. Äldre 
människor skänker alltså pengar till fler föreningar än vad yngre gör. 

Föreningsdeltagandets inriktning – allmänna mönster 
I föregående avsnitt har vi sett att förklaringarna till föreningsdeltagande 
tycks vara relativt likartade mellan olika deltagandeformer. Frågan är om en 
liknande slutsats kan dras om vi delar upp föreningsdeltagandet på de fyra 
föreningskategorier som definierades i kapitel 3. 

För enkelhets skull har jag i tabell 4.2 valt att enbart redovisa variationen 
i antalet föreningsmedlemskap för de olika föreningskategorierna. Jag har 
även genomfört analyser av olika former av deltagande fördelade på de olika 
föreningskategorierna, men den enda substantiella skillnad som jag har 
upptäckt i dessa analyser är att effekten av inkomst på deltagandet i 
solidaritetsföreningar är mindre om vi mäter det i termer av medlemskap än 
som ekonomiska bidrag. 

I den vänstra kolumnen utgörs den beroende variabeln av antalet 
medlemskap i olika politiska intresseföreningar, med vilket här alltså avses 
föräldraföreningar, invandrarorganisationer, patientföreningar, kvinno-
organisationer, pensionärsorganisationer, religiösa organisationer och 
ungdomsorganisationer. Givet denna sammansättning av föreningar är det 
naturligtvis väntat att variabeln hemmavarande barn har en positiv effekt, 
samt att ålderspensionärer, och faktiskt också förtidspensionärer, ligger 
högre än förvärvsarbetande och studerande. Något oväntat är det dock att 
betydelsen av dessa faktorer är så stor att varken utbildning, ålder eller 
boendeort, det vill säga hörnpelarna i förklaringarna av den totala 
variationen i antalet föreningsmedlemskap, har några signifikanta effekter. 
De politiska intresseföreningarnas starka karaktär av identitetsföreningar 
utgör med andra ord en viktigare faktor när det gäller att förklara variationen 
i denna kategori än de gängse variablerna i den övergripande analysen av 
föreningsdeltagande. Mest intressant är kanske att politiska 
intresseföreningar är den enda av de fyra föreningskategorierna som inte 
uppvisar något samband, vare sig positivt eller negativt, med utbildning. 

En helt annan bild får vi när vi övergår till att studera de ekonomiska 
intresseföreningarna i nästa kolumn. Till de ekonomiska 
intresseföreningarna räknas, enligt de kriterier som redovisades i kapitel 3, 
aktieägarföreningar, boendeföreningar, fackföreningar, arbetsgivar-
föreningar, konsumentkooperativ, lantbrukarorganisationer, motor-
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organisationer och yrkesorganisationer. Utifrån den här uppräkningen 
kommer det knappast som någon överraskning att det finns tydliga effekter 
av upplåtelseform och sysselsättningssituation, i så måtto att personer som 
bor i bostadsrätt har klart högre medlemskapsnivåer än personer som bor i 
hyresrätt eller i egna hus, liksom att förvärvsarbetande ligger klart högre än 
personer som av olika skäl befinner sig utanför arbetsmarknaden. Vi ser 
också en tydlig positiv effekt av utbildning och en kurvlinjär effekt av ålder. 
Dessutom visar det sig att gifta och sammanboende ligger på högre 
deltagandenivåer än ensamstående. Vill man vara lite krass kan man alltså 
säga att de föreningar som slår vakt om människors ekonomiska intressen 
har en klart större medlemsanslutning bland personer med en stark position i 
samhället än bland personer med en svag position. 

Ett allmänt sett svagare förklaringsmönster ser vi för variationen i de så 
kallade solidaritetsföreningarna: djurskyddsföreningar, fredsorganisationer, 
humanitära hjälporganisationer, miljöorganisationer och välgörenhets-
organisationer. Helt i linje med tidigare forskning tyder resultaten i tabell 4.2 
dock på att anslutningen till dessa föreningar är högre bland kvinnor och 
högutbildade än vad den är bland män och lågutbildade. Därtill tycks det 
finnas en negativ effekt av att ha barn i hemmet. Vad som måste betecknas 
som förvånande är att inkomst inte har någon säkerställd effekt på 
deltagande i solidaritetsföreningar. Som jag påpekade tidigare förändras 
emellertid denna slutsats om vi tittar på ekonomiska bidrag istället för antalet 
medlemskap. Personer med hög inkomst skänker i genomsnitt pengar till fler 
solidaritetsföreningar än vad personer med låg inkomst gör. 

Avslutningsvis ser vi att även deltagande i hobbyföreningar uppvisar sitt 
eget förklaringsmönster i förhållande till de olika standardfaktorerna. Till att 
börja med finns det en tydlig könsskillnad i denna föreningskategori. Män 
deltar i större utsträckning i hobbyföreningar än vad kvinnor gör. Det finns 
också signifikanta positiva effekter av ålder, utbildning och inkomst. Detta, i 
kombination med att deltagande i hobbyföreningar är vanligare bland 
förvärvsarbetande än bland arbetslösa och förtidspensionärer, samt vanligare 
bland personer i arbetsledande funktion än bland vanliga anställda, ger en 
bild av att även hobbyföreningar snarare vänder sig till de starka i samhället 
än till de svaga. Svårare att placera in i en sådan tolkningsram är det 
geografiska boendemönstrets betydelse för deltagande i hobbyföreningar. 
Personer som bor i små samhällen och på landsbygden är nämligen mer 
engagerade i sådana föreningar än personer som bor i medelstora städer, 
vilka i sin tur är mer engagerade än personer som bor i storstäder. 
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Tabell 4.2. Standardfaktorernas betydelse för variationen i antalet medlemskap i var 
och en av de fyra föreningskategorierna 

Oberoende variabler 
Politiska 
intresse-

föreningar 

Ekonomiska 
intresse-

föreningar 

Solidaritets-
föreningar 

Hobby-
föreningar 

Kön -0,04 0,04 -0,08* 0,18** 
(kvinna = 0, man = 1) (0,03) (0,06) (0,03) (0,04)
Ålder 0,01 0,07** 0,01 0,02* 

(0,01) (0,01) (0,01) (0,01)
Ålder i kvadrat 0,00 -0,01** 0,00 0,00

(0,00) 0,00 (0,00) 0,00
Hemmavarande barn 0,12** 0,06 -0,08* -0,09
(nej = 0, ja = 1) (0,04) (0,07) (0,03) (0,05)
Civilstånd -0,04 0,16* -0,01 -0,04 
(ej partner = 0, partner = 1) (0,04) (0,07) (0,04) (0,05)
Utbildning 0,01 0,04** 0,02** 0,05** 
(skolgångens totala längd) (0,01) (0,01) (0,00) (0,01)
Inkomst 0,02 -0,03 0,07 0,07* 
(logaritmerad disponibel ink.) (0,03) (0,05) (0,05) (0,03)
Ålderspensionärer 0,44** -0,39** 0,01 -0,05
(ref. = förvärvsarb. och stud.) (0,10) (0,15) (0,09) (0,11)
Arbetslösa och förtidspensionärer 0,10* -0,35** -0,03 -0,16** 
(ref. = förvärvsarb. och stud.) (0,05) (0,09) (0,04) (0,06)
Ej facklärda tjänstemän 0,05 0,00 -0,01 0,13
(ref. = arbetare) (0,06) (0,09) (0,05) (0,07)
Facklärda tjänstemän 0,01 0,12 0,06 0,08
(ref. = arbetare) (0,05) (0,08) (0,04) (0,06)
Arbetsledande funktion -0,02 0,09 0,08 0,15* 
(ref. = anställda) (0,05) (0,10) (0,05) (0,07)
Företagare 0,02 -0,20 0,10 0,01
(ref. = anställda) (0,07) (0,13) (0,07) (0,09)
Medelstora städer och samhällen 0,00 0,15 0,02 0,11* 
(ref. = storstäder) (0,04) (0,08) (0,04) (0,05)
Små samhällen och landsbygd 0,11 0,17 0,06 0,24** 
(ref. = storstäder) (0,06) (0,10) (0,05) (0,07)
Bostadsrätt 0,02 0,61** -0,03 -0,03
(ref. = äganderätt) (0,05) (0,09) (0,05) (0,06)
Hyresrätt -0,01 0,02 -0,01 -0,06
(ref. = äganderätt) (0,05) (0,08) (0,05) (0,05)
Områdesfattigdom -0,33 0,42 -0,37 -0,08

(0,58) (0,98) (0,54) (0,69)
Invandrartäthet 0,19 0,32 0,06 -0,16

(0,19) (0,35) (0,17) (0,27)
R2 0,11  0,19  0,06  0,13  
N 1982  1982  1982  1982  
Kommentar: MBU 2003. OLS-koefficienter. Standardfel inom parentes. Statistisk signifikans 
vid tvåsidigt test: ** p < 0,01, * p < 0,05. I analyserna ingår också en dummyvariabel för de 
fem befolkningskategorierna. Se appendix B för mer information om operationaliseringen. 
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Föreningsdeltagandets former – skillnader mellan olika 
befolkningskategorier 
Mot bakgrund av resultaten i de två föregående avsnitten finns det nu 
anledning att undersöka vad som händer med skillnaderna i 
föreningsdeltagande mellan de studerade befolkningskategorierna vid ett 
stegvis införande av de tre grupperna av standardfaktorer. 

I tabell 4.3 utgörs den beroende variabeln av antalet passiva 
föreningsmedlemskap. De redovisade regressionskoefficienterna uttrycker 
den genomsnittliga skillnaden i passiva medlemskap mellan infödda utan 
utländsk bakgrund (referenskategori) och var en av de övriga fyra 
befolkningskategorierna och det är också denna jämförelse som 
signifikansprövningen avser. I den översta raden i denna tabell ser vi alltså 
att den genomsnittliga skillnaden i antalet passiva medlemskap mellan 
infödda utan utländsk bakgrund och invandrade födda i Syd uppgår till 0,73 
föreningstyper och att denna skillnad är statistiskt säkerställd på 99 procents 
nivå. 

 
Tabell 4.3. Skillnader i antalet passiva föreningsmedlemskap 

Invandrade födda i... 
Förklaringsmodeller 

Infödda med 
utländsk 
bakgrund Väst Öst Syd 

Modell 1 -0,04 0,06 -0,49** -0,73** 
Inga kontrollfaktorer (0,16) (0,11) (0,10) (0,07) 

Modell 2 0,02 -0,01 -0,50** -0,67** 
Allmänna bakgrundsfaktorer 
adderas 

(0,16) (0,11) (0,10) (0,07) 

Modell 3 0,00 -0,03 -0,48** -0,60** 
Socioekonomiska faktorer 
adderas 

(0,15) (0,11) (0,10) (0,07) 

Modell 4 -0,02 -0,07 -0,54** -0,65** 
Boendemönster adderas (0,15) (0,11) (0,10) (0,09) 

N 168 156 206 427 
Kommentar: MBU 2003. Referenskategori = infödda utan utländsk bakgrund (N = 1025). 
OLS-koefficienter, standardfel inom parentes. Statistisk signifikans vid tvåsidigt test: Se 
tabell 4.1 för ingående kontrollvariabler. ** p < 0,01, * p < 0,05. 

Frågan är nu alltså i vilken utsträckning de genomsnittliga skillnaderna i 
föreningsdeltagande påverkas av införandet av de olika standardfaktorerna. I 
modell 2 adderas de så kallade allmänna bakgrundsfaktorerna kön, ålder, 
hemmavarande barn och civilstånd. Resultatet blir att skillnaden mellan 
infödda utan utländsk bakgrund och invandrade födda i Syd minskar något, 
medan skillnaden mellan infödda utan utländsk bakgrund och invandrade 
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födda i Öst inte påverkas alls. Det faktum att ålderssammansättningen i de 
olika befolkningskategorierna skiljer sig åt tämligen påtagligt verkar alltså 
endast ha marginell betydelse för det genomsnittliga antalet passiva 
medlemskap. 

När vi i modell 3 adderar de socioekonomiska faktorerna utbildning, 
inkomst, sysselsättningssituation, klasstillhörighet och yrkesposition 
fortsätter skillnaden mellan infödda utan utländsk bakgrund och invandrade 
födda i Syd att minska, men inte på något dramatiskt sätt. Av den 
ursprungliga skillnaden på 0,73 föreningstyper återstår fortfarande en 
skillnad på 0,60 föreningstyper. I övrigt händer nästan ingenting med 
skillnaderna i passiva medlemskap vid kontroll för socioekonomiska 
faktorer. Detta får betecknas som något överraskande givet de skillnader vi 
kunde konstatera i kapitel 2 och de analyser som vi genomfört i de två 
tidigare avsnitten. 

Avslutningsvis för vi i modell 4 in de olika boendevariablerna i analysen, 
vilket får till konsekvens att skillnaderna mellan infödda utan utländsk 
bakgrund och de andra kategorierna åter ökar något. Sammantaget kan vi 
därmed konstatera att skillnaderna i antalet passiva föreningsmedlemskap 
mellan de olika befolkningskategorierna kvarstår i det närmaste oförändrade 
vid kontroll för detta batteri av tänkbara förklaringsfaktorer. En nedbrytning 
av analyserna på de fyra föreningskategorierna ger samma bild och vi får 
därmed dra slutsatsen att de observerade skillnaderna i passiva 
föreningsmedlemskap mellan invandrade födda i Öst och i Syd å ena sidan 
och de övriga tre befolkningskategorierna endast i liten utsträckning kan 
tillskrivas de prövade standardfaktorerna. 

En något annorlunda bild får vi när vi i tabell 4.4 analyserar skillnaderna i 
aktivt deltagande med samma metod. Här är utgångsläget att den 
genomsnittliga skillnaden mellan infödda utan utländsk bakgrund och 
invandrade födda i Syd är 0,55 föreningstyper, medan skillnaden medan 
skillnaden mellan den förra kategorin och invandrade födda i Öst är hela 
0,79 föreningstyper. Till skillnad från passiva medlemskap har vi när det 
gäller aktivt deltagande också en säkerställd skillnad mellan infödda utan 
utländsk bakgrund och invandrade födda i Väst och vi har tidigare kunnat se 
att denna skillnad framför allt härrör från det faktum att invandrade, 
generellt sett, är mindre aktiva i hobbyföreningar än infödda med och utan 
utländsk bakgrund. 

Om vi börjar med att koncentrera oss på skillnaden mellan infödda utan 
utländsk bakgrund och invandrade födda i Syd, så ser vi att den minskar 
stegvis vid införandet av samtliga tre grupper av standardfaktorer och att den 
kvarstående skillnaden i den avslutande modell 4 endast uppgår till hälften 
av den ursprungliga skillnaden. I kombination med de resultat som vi har sett 
tidigare i det här kapitlet kan vi därmed dra slutsatsen att en stor del av 
skillnaden i aktivt deltagande mellan infödda utan utländsk bakgrund och 
invandrade födda i Syd förklaras av de skillnader i ålderssammansättning, 
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socioekonomisk status och boendemönster som finns mellan dessa 
kategorier. 

 
Tabell 4.4. Skillnader i aktivt deltagande 

Invandrade födda i... 
Förklaringsmodeller 

Infödda med 
utländsk 
bakgrund Väst Öst Syd 

Modell 1 -0,08 -0,27* -0,79** -0,55** 
Inga kontrollfaktorer (0,15) (0,12) (0,08) (0,08) 

Modell 2 0,00 -0,33** -0,79** -0,47** 
Allmänna bakgrundsfaktorer 
adderas 

(0,15) (0,12) (0,08) (0,08) 

Modell 3 -0,05 -0,34** -0,76** -0,41** 
Socioekonomiska faktorer 
adderas 

(0,15) (0,12) (0,09) (0,08) 

Modell 4 -0,02 -0,35** -0,68** -0,27** 
Boendemönster adderas (0,15) (0,13) (0,10) (0,10) 

N 168 156 206 427 
Kommentar: MBU 2003. Referenskategori = infödda utan utländsk bakgrund (N = 1025). 
OLS-koefficienter, standardfel inom parentes. Se tabell 4.1 för ingående kontrollvariabler. 
Statistisk signifikans vid tvåsidigt test: ** p < 0,01, * p < 0,05. 

Faktum är att en avgörande förklaring till skillnaden i aktivt 
föreningsdeltagande mellan dessa båda kategorier tycks vara att en så liten 
andel av de invandrade födda i Syd är bosatta på den, generellt sett, 
föreningsaktiva landsbygden. Denna faktor slår också igenom när det gäller 
skillnaden mellan infödda utan utländsk bakgrund och invandrade födda i 
Öst, men det är å andra sidan också den enda av de prövade 
standardfaktorerna som verkar ha betydelse för skillnaden mellan dessa 
befolkningskategorier. Införandet av de allmänna bakgrundsfaktorerna och 
de socioekonomiska faktorerna visade sig inte ha någon betydelse i detta 
avseende. Avslutningsvis kan vi när det gäller aktivt deltagande konstatera 
att skillnaden mellan infödda utan utländsk bakgrund och invandrade födda i 
Väst ökar när vi tar hänsyn till det faktum att medelåldern är högre bland de 
invandrade födda i Väst. 

De skillnader i ekonomiska bidrag, som vi ser i tabell 4.5, liknar i mångt 
och mycket bilden av aktivt deltagande. Vid kontroll för samtliga 
standardfaktorer halveras nästan skillnaden mellan infödda utan utländsk 
bakgrund och invandrade födda i Syd, medan skillnaderna mellan infödda 
utan utländsk bakgrund och de tre övriga kategorierna kvarstår så gott som 
oförändrade genom hela analysen. Det som framför allt förklarar skillnaden i 
ekonomiska bidrag mellan infödda utan utländsk bakgrund och invandrade 
födda i Syd är dels ålderssammansättningen, dels den genomsnittliga 
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inkomsten. Invandrade födda i Syd är i genomsnitt yngre och sämre betalda 
än infödda utan utländsk bakgrund och det förklarar också varför invandrade 
i Syd generellt sett skänker pengar till färre föreningar än vad infödda utan 
utländsk bakgrund gör. Märkligt nog tycks dessa faktorer emellertid inte 
kunna förklara skillnaden mellan infödda utan utländsk bakgrund och 
invandrade födda i Öst, utan vi tvingas återigen konstatera att denna skillnad 
måste bero på någonting annat än det vi har försökt fånga med hjälp av de 
olika standardfaktorerna. 

 
Tabell 4.5. Skillnader i ekonomiska bidrag 

Invandrade födda i... 
Förklaringsmodeller 

Infödda med 
utländsk 
bakgrund Väst Öst Syd 

Modell 1 0,21 0,03 -0,35** -0,34** 
Inga kontrollfaktorer (0,16) (0,12) (0,08) (0,06) 

Modell 2 0,29 -0,03 -0,37** -0,27** 
Allmänna bakgrundsfaktorer 
adderas 

(0,15) (0,12) (0,08) (0,07) 

Modell 3 0,25 -0,02 -0,33** -0,22** 
Socioekonomiska faktorer 
adderas 

(0,15) (0,12) (0,09) (0,06) 

Modell 4 0,25 0,00 -0,32** -0,19* 
Boendemönster adderas (0,15) (0,12) (0,10) (0,08) 

N 168 156 206 427 
Kommentar: MBU 2003. Referenskategori = infödda utan utländsk bakgrund (N = 1025). 
OLS-koefficienter, standardfel inom parentes. Se tabell 4.1 för ingående kontrollvariabler. 
Statistisk signifikans vid tvåsidigt test: ** p < 0,01, * p < 0,05. 

Betydelsen av faktorer kopplade till invandrarskap 
I föregående avsnitt kunde vi konstatera att standardfaktorerna förklarar 
uppemot hälften av skillnaden i antalet aktiva föreningsmedlemskap och i 
ekonomiska bidrag mellan infödda utan utländsk bakgrund och invandrade 
födda i Syd. Däremot påverkades skillnaden mellan infödda utan utländsk 
bakgrund och invandrade födda i Öst nästan inte alls vid kontroll för dessa 
faktorer. Detta senare resultat måste betraktas som oväntat och det finns 
därför skäl att utsträcka analysen till mindre konventionella 
förklaringsfaktorer. 

I det här avsnittet kommer jag att undersöka betydelsen av ett antal 
faktorer som på olika sätt kan sägas vara kopplade till erfarenheten att ha 
invandrat eller att leva i Sverige som invandrad. Dessa faktorer är tid i 
Sverige, kunskaper i svenska, invandringsorsak och upplevd diskriminering. 
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Det säger sig själv att det skulle vara problematiskt att försöka tillskriva 
infödda svarspersoner värden på dessa variabler och jag har därför valt att 
hålla analyserna i det här avsnittet inom kategorin invandrade. Givet att den 
centrala rågången när det gäller föreningsdeltagande verkar gå mellan 
invandrade födda i Öst och i Syd å ena sidan och infödda med och utan 
utländsk bakgrund tillsammans med invandrade födda i Väst å andra sidan, 
bör dessa analyser ändå vara av betydelse för vår kunskap om orsakerna till 
föreningsdeltagandets ojämna fördelning mellan personer med och utan 
utländsk bakgrund. 

I den vänstra kolumnen i tabell 4.6 utgörs den beroende variabeln av det 
totala antalet föreningsmedlemskap och i modellen ingår, utöver de 
redovisade variablerna, också samtliga standardfaktorer. De effekter som vi 
ser i tabell 4.6 är alltså kontrollerade för ålder, kön, socioekonomisk status, 
boendemönster och så vidare. Med hänsyn tagen till dessa kontrollvariabler 
kan vi till att börja med konstatera att variabeln tid i Sverige har en statistiskt 
säkerställd positiv effekt på det totala antalet föreningsmedlemskap bland 
invandrade. Ju längre en invandrad person har bott i Sverige, desto fler 
föreningar kan hon eller han i genomsnitt förväntas vara med i. 

Detta resultat är i sig inte särskilt anmärkningsvärt men det blir intressant 
i kombination med resultatet att kunskaper i svenska inte har någon 
säkerställd effekt vid kontroll för tid i Sverige. En närmare analys visar 
nämligen att kunskaper i svenska har en säkerställd positiv effekt utan 
kontroll för tid i Sverige, men den försvinner när vi för in tid i Sverige i 
modellen. När effekterna uppför sig på detta sätt måste slutsatsen bli att 
kunskaper i svenska har en så kallad skenbar effekt på det totala antalet 
föreningsmedlemskap (jfr Davis 1985). Det vill säga, om vi inte tar hänsyn 
till hur länge invandrade personer har bott i Sverige kommer det att se ut 
som att variationen i deras kunskaper i svenska är en bidragande orsak till 
variationen i föreningsdeltagande. Detta är emellertid en chimär. Invandrade 
som har bott länge i Sverige anser sig förvisso i genomsnitt vara bättre på 
svenska än invandrade som bara har bott i Sverige en kort tid, men det är 
inte denna skillnad som gör att föreningsdeltagandet är högre bland dem som 
har bott länge i Sverige. Betydelsen av tid i Sverige måste bero på något 
annat.5 

En variabel som inte heller tycks ha någon betydelse för 
föreningsdeltagandet är invandringsorsak. Ingen av skillnaderna mellan de 
fyra kategorier som jag har bildat på denna grundval är nämligen statistiskt 
säkerställd vid kontroll för standardfaktorerna och de övriga faktorerna 
kopplade till invandrarskapet. 

                               
5 Hade det däremot varit så att kunskap i svenska hade haft en säkerställd effekt vid kontroll 
för tid i Sverige, medan effekten för tid i Sverige samtidigt minskade tydligt skulle slutsatsen 
ha blivit att kunskaper i svenska utgör en viktig förklaring till sambandet mellan tid i Sverige 
och det totala antalet föreningsmedlemskap. Men så är alltså inte fallet. 
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Däremot ser vi en säkerställd positiv effekt av upplevd diskriminering. 
Det vill säga, ju fler erfarenheter av etnisk diskriminering under de senaste 
tolv månaderna, som de invandrade svarspersonerna har rapporterat, desto 
högre är deras genomsnittliga föreningsdeltagande. Detta resultat är minst 
sagt oväntat och jag vill därför reflektera något kring dess innebörd. 

 
Tabell 4.6. Betydelsen av faktorer kopplade till invandrarskapet för variationen i 
föreningsdeltagande bland invandrade 

Oberoende variabler Totalt antal 
medlemskap

Passiva 
medlemskap 

Aktivt 
deltagande 

Ekonomiska 
bidrag 

Tid i Sverige 0,05** 0,03** 0,02** 0,02* 
(antal år) (0,01) (0,01) (0,00) (0,01)
Kunskap i svenska 0,12 0,04 0,16 0,17 
(mkt svag = 0, mkt stark = 1) (0,33) (0,25) (0,27) (0,31)
Invandringsorsak: anhörig 0,01 0,11 -0,15 -0,01
(ref. = flykting) (0,18) (0,13) (0,14) (0,13)
Invandringsorsak: arbetskraft m.m. -0,06 0,09 -0,09 0,14
(ref. = flykting) (0,31) (0,24) (0,23) (0,27)
Invandringsorsak: adoption -0,26 -0,13 -0,09 -0,04 
(ref. = flykting) (0,17) (0,12) (0,14) (0,13)
Upplevd diskriminering 0,14** 0,01 0,15** 0,10** 
(antal rapporterade tillfällen) (0,05) (0,03) (0,04) (0,04)
R2 0,30  0,24  0,16  0,17  
N 789  789  789  789  
Kommentar: MBU 2003. OLS-koefficienter. Standardfel inom parentes. Endast invandrade 
svarspersoner. Se tabell 4.1 för ingående kontrollvariabler. I analyserna ingår också en 
dummyvariabel för befolkningskategori. Se appendix B för mer information om 
operationaliseringen. Statistisk signifikans vid tvåsidigt test: ** p < 0,01, * p < 0,05. 

En tänkbar förklaring till att vi ser ett positivt samband mellan upplevd 
diskriminering och föreningsdeltagande skulle kunna vara att invandrade 
med en förhållandevis stark position i det svenska samhället är bättre på att 
känna igen etnisk diskriminering när de blir utsatta för den. Det skulle också 
kunna vara så de finner det mindre obekvämt eller genant att rapportera 
upplevd diskriminering än invandrade med en svagare position. Om någon 
av dessa hypoteser stämmer finns det skäl att misstänka ett ganska betydande 
mörkertal i rapporteringen av etnisk diskriminering bland invandrade med en 
relativt sett svag position i det svenska samhället. Tentativa analyser med 
bland annat socioekonomisk status och tid i Sverige som oberoende variabler 
ger dock inte något stöd för dessa hypoteser. Ingen av de prövade 
socioekonomiska faktorerna har någon säkerställd effekt på antalet 
rapporterade erfarenheter av diskriminering. Faktum är att de enda 
säkerställda effekter jag har hittat, bortsett från de tidigare beskrivna 
skillnaderna mellan invandrade födda i Väst, Öst och Syd, är att personer 
som har bott kort tid i Sverige rapporterar fler erfarenheter av diskriminering 
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än personer som har bott lång tid i Sverige, vid kontroll för födelseregion 
och de olika standardfaktorerna. 

En annan tänkbar förklaring utgörs av den ”exponeringstes”, som har 
framförts av den norske sociologen Jon Rogstad (2007:160). 

Den innebærer at man må utsettes for situasjoner hvor forskjellsbehandling er 
mulig, for å kunne bli diskriminert. Etniske minoriteter som er isolert, eller i 
det minste ikke er inne på arenaer med etniske nordmenn, kan ikke oppleve 
forskjellsbehandling på grunn av sin utenlandske bakgrunn. Individuell 
diskriminering forutsetter med andre ord en viss integrering. 

Den här tesen är tilltalande i sin enkelhet och kan mycket väl utgöra en del 
av förklaringen till det oväntade positiva sambandet mellan upplevd 
diskriminering och föreningsdeltagande. Inte minst kan det vara så att min 
konstruktion av måttet på upplevd diskriminering som antalet situationer där 
man har blivit illa behandlad på grund av sin utländska bakgrund snarare än 
det totala antalet tillfällen då man har blivit illa behandlad, gör att det är just 
den exponering som Rogstad talar om som fångas på bekostnad av andra 
potentiellt viktiga aspekter. Det är också viktigt att påpeka att 
exponeringstesen enbart gäller direkt diskriminering på individnivå. Den står 
därmed inte på något avgörande sätt i konflikt med hypotesen att det faktum 
att vissa personer med utländsk bakgrund sällan eller aldrig möter personer 
utan utländsk bakgrund i sig är ett uttryck för förekomsten av 
diskriminerande strukturer i samhället. 

Resultaten i de övriga tre kolumnerna i tabell 4.6 liknar i allt väsentligt 
resultaten för den totala medlemskapsvariabeln. Den enda egentliga 
skillnaden är att upplevd diskriminering inte har något positivt samband med 
antalet passiva medlemskap, vilket onekligen kan tolkas som ett stöd för 
Rogstads exponeringstes. 

Efter denna reflektion är det dags att övergå till huvudfrågan för detta 
avsnitt, nämligen vilken betydelse de olika faktorerna kopplade till 
invandrarskapet har för skillnaderna i föreningsdeltagande mellan de olika 
kategorierna av invandrade. I tabell 4.7 redovisas vad som händer med 
skillnaderna i antalet passiva respektive aktiva föreningsmedlemskap mellan 
invandrade födda i Väst och invandrade födda i Öst och i Syd, när vi stegvis 
för in standardfaktorerna och de olika faktorerna kopplade till 
invandrarskapet. På grund av den oväntade positiva effekten av upplevd 
diskriminering har jag i de här analyserna valt att bryta ut just denna variabel 
och föra in den som ett eget modellsteg efter de övriga tre variablerna 
kopplade till invandrarskapet. 

Det viktigaste resultatet i tabell 4.7 hittar vi direkt i kolumnen längst till 
vänster. Medan införandet av de olika standardfaktorerna i modell 2 
reducerar skillnaden i antalet passiva medlemskap mellan invandrade födda i 
Väst och invandrade födda i Öst med endast 0,10 föreningstyper, ser vi en 
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mer än dubbelt så stor minskning vid införandet av variablerna tid i Sverige, 
kunskaper i svenska och invandringsorsak. Mot bakgrund av resultaten i 
tabell 4.6 kan vi sluta oss till att huvuddelen av denna minskning beror på 
variationen i variabeln tid i Sverige. Kategorin invandrade födda i Öst består 
både av relativt nyanlända personer, särskilt från Balkan, och personer som 
exempelvis kom till Sverige från Baltikum under 1940-talet, Ungern under 
1950-talet och före detta Jugoslavien under 1960- och 1970-talen. Och det är 
framför allt bland de relativt nyanlända invandrade från Öst som antalet 
passiva medlemskap är lågt. För de invandrade födda i Öst som har bott 
länge i Sverige är nivåerna för passiva medlemskap mer i paritet med 
nivåerna för invandrade födda i Väst, även om det fortfarande finns vissa 
skillnader. Tid i Sverige förklarar också en substantiell del av skillnaden i 
antalet passiva medlemskap mellan invandrade födda i Väst och invandrade 
födda i Syd. Skillnaden mellan nyanlända och personer som har bott länge i 
Sverige är dock inte lika stor bland invandrade födda i Syd som den är bland 
invandrade födda i Öst. 

 
Tabell 4.7. Skillnader i passiva medlemskap och aktivt deltagande mellan olika 
kategorier av invandrade 

 Passiva medlemskap Aktivt deltagande 

Invandrade födda i... Invandrade födda i... 
Förklaringsmodeller 

Öst Syd Öst Syd 

Modell 1 -0,55** -0,79** -0,52** -0,28* 
Inga kontrollfaktorer (0,14) (0,12) (0,13) (0,13) 

Modell 2 -0,45** -0,54** -0,51** -0,23 
Standardfaktorer adderas (0,14) (0,12) (0,15) (0,16) 

Modell 3 -0,22 -0,39** -0,36* -0,09 
Faktorer kopplade till 
invandrarskapet adderas 

(0,15) (0,13) (0,15) (0,16 

Modell 4 -0,22 -0,39** -0,39* -0,19 
Upplevd diskriminering 
adderas 

(0,15) (0,13) (0,15) (0,15) 

N 206 427  206  427  
Kommentar: MBU 2003. Referenskategori = invandrade födda i Väst (N = 156). OLS-
koefficienter, standardfel inom parentes. Statistisk signifikans vid tvåsidigt test: Se tabell 4.1 
för ingående kontrollvariabler. ** p < 0,01, * p < 0,05. 

Även variationen i antalet aktivt deltagande tycks till stor del kunna förklaras 
med hjälp av variabeln tid i Sverige. Särskilt kan vi notera att skillnaden i 
aktivt deltagande mellan invandrade födda i Väst och invandrade födda i Syd 
i praktiken har försvunnit när vi har kontrollerat för standardfaktorerna och 
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för tid i Sverige. I detta avseende får vår modell därmed betraktas som 
ganska framgångsrik. Värt att påminna om är dock att det för just aktivt 
deltagande finns en skillnad mellan invandrade födda i Väst å ena sidan och 
infödda med och utan utländsk bakgrund å andra sidan. Att vi har lyckats 
förklara skillnaden i aktivt deltagande inom kategorin invandrade innebär 
alltså inte att vi med automatik också har förklarat skillnaden mellan infödda 
och invandrade på just den här punkten. 

Vidare ser vi att det kvarstår en säkerställd skillnad i aktivt deltagande 
mellan invandrade födda i Väst och invandrade födda i Öst, även vid 
kontroll för standardfaktorerna och tid i Sverige, vilket inte var fallet när det 
gäller passiva medlemskap. Här tycks det alltså finnas fler faktorer att ta 
hänsyn till. Till dessa faktorer hör dock inte upplevd diskriminering, vars 
enda effekt i de här analyserna är att åter öka skillnaden i aktivt deltagande 
mellan invandrade födda i Väst och invandrade födda i Syd. Det resultatet 
beror på att invandrade födda i Syd löper större risk att bli utsatta för etnisk 
diskriminering än invandrade födda i Väst, vilket att döma av det positiva 
sambandet mellan upplevd diskriminering och aktivt föreningsdeltagande 
alltså skulle utgöra en komparativ fördel när det gäller föreningsdeltagande 
för invandrade födda i Syd. Det säger sig själv att ett sådant resultat ändå bör 
tas med en nypa salt. 

Sammanfattning 
I det här kapitlet har jag visat att variationen i det totala antalet 
föreningsmedlemskap i den svenska befolkningen som helhet framför allt är 
kopplad till faktorerna ålder, utbildning, sysselsättningssituation, geografiskt 
boendemönster och upplåtelseform. Föreningsdeltagandet är i genomsnitt 
högre bland personer i medelåldern än bland de riktigt unga och de riktigt 
gamla; personer med hög utbildning är medlemmar i fler föreningar än 
personer med låg utbildning; personer med förvärvsarbete är med i fler 
föreningar än personer som står utanför arbetsmarknaden; på landsbygden 
och i småorter är föreningsdeltagandet högre än i storstäderna; och 
människor som bor i bostadsrätt är med i fler föreningar än personer som 
själva äger sin bostad eller som bor i hyresrätt. 

Bryter vi ned föreningsdeltagandet på olika former – passiva 
medlemskap, aktivt deltagande och ekonomiska bidrag – kvarstår 
huvudlinjerna med vissa smärre variationer. Exempelvis har inkomst 
betydelse för ekonomiska bidrag, men inte för passiva medlemskap. Å andra 
sidan har boendeort och upplåtelseform betydelse för passiva medlemskap 
och aktivt deltagande men inte för ekonomiska bidrag. 

Bryter vi istället ned föreningsdeltagandet på olika föreningskategorier är 
skillnaderna i förklaringsmönster större. Deltagandet i ekonomiska 
intresseföreningar och hobbyföreningar är starkt knutet till såväl utbildning 
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som sysselsättningssituation, medan deltagandet i de politiska 
intresseföreningarna är närmare knutet till olika roller som det att vara 
pensionär eller förälder. För hobbyföreningar och solidaritetsföreningar finns 
det vidare tydliga könseffekter, men åt olika håll. Kvinnor är mer aktiva än 
män i solidaritetsföreningar, medan förhållandet är det omvända i 
hobbyföreningarna. Sammantaget är ändå förklaringsmönstren relativt 
likartade för de ekonomiska intresseföreningarna och hobbyföreningarna, 
vilket förklarar det samlade mönstret för passiva medlemskap respektive 
aktivt deltagande. Nivåerna av såväl passiva medlemskap som aktivt 
deltagande är för låga i de politiska intresseföreningarna och i 
solidaritetsföreningarna för att deras delvis avvikande förklaringsmönster 
ska slå igenom i de övergripande analyserna. 

Mot bakgrund av standardfaktorernas generella betydelse för variationen i 
föreningsdeltagande och de skillnader mellan de studerade 
befolkningskategorierna som vi konstaterade i kapitel 2 fanns det skäl att 
förvänta sig att en betydande del av skillnaderna i föreningsdeltagande skulle 
gå att hänföra till dessa faktorer. För skillnaderna i aktivt deltagande och 
ekonomiska bidrag mellan infödda utan utländsk bakgrund och invandrade 
födda i Syd har dessa faktorer också visat sig ha betydelse. Särskilt intressant 
är det faktum att skillnaderna i boendeort mellan infödda utan utländsk 
bakgrund och invandrade födda i Syd tycks förklara en stor del av skillnaden 
i aktivt deltagande mellan dessa kategorier. 

I övrigt har emellertid standardfaktorerna visat sig ha förvånansvärt liten 
betydelse för de observerade skillnaderna i föreningsdeltagande. De redan i 
utgångsläget små skillnaderna mellan infödda utan utländsk bakgrund å ena 
sidan och infödda med utländsk bakgrund och invandrade födda i Väst å 
andra sidan har knappast påverkats alls vid kontroll för dessa faktorer. 
Detsamma gäller, intressant nog, de ganska stora skillnaderna mellan 
infödda utan utländsk bakgrund och invandrade födda i Öst. Det är ett av 
skälen till att jag i kapitlets senare del har undersökt betydelsen av ett antal 
faktorer kopplade till erfarenheten att ha invandrat eller att leva i Sverige 
som invandrad. Det huvudsakliga resultatet i dessa analyser är att variationen 
i vistelsetid i Sverige har stor betydelse för skillnaderna mellan invandrade 
födda i Väst och de två andra kategorierna av invandrade. Exempelvis 
minskade skillnaden i aktivt deltagande mellan invandrade födda i Väst och 
invandrade födda i Öst med mer än hälften vid kontroll för denna variabel. 
En slutsats vi kan dra är alltså att föreningsdeltagandet bland personer som 
har invandrat till Sverige tenderar att öka med tiden, oavsett varifrån man har 
invandrat. Däremot ger våra analyser inga egentliga svar på varför tid i 
Sverige utgör en viktig faktor i sammanhanget. Vad jag däremot kan visa är 
att kunskaper i svenska inte har någon självständig effekt på 
föreningsdeltagande vid kontroll för tid i Sverige. Det är ett desto 
intressantare resultat med tanke på språkfrågans ständiga centralitet i den 
svenska integrationsdebatten. 
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Avslutningsvis måste vi fråga oss i vilken utsträckning de observerade 
skillnaderna i föreningsdeltagande kan sägas vara ett resultat av eller ett 
uttryck för etnifiering och diskriminering. Givet den indelning inom 
kategorin invandrade som jag gjorde i kapitel 2 skulle man kunna tolka de 
skillnader i föreningsdeltagande som kvarstår vid kontroll för de olika 
standardfaktorerna som ett mått på just etnifieringens och diskrimineringens 
betydelse. En sådan tolkning går emellertid inte att vare sig belägga eller 
avvisa med de instrument som jag har till förfogande i den här 
undersökningen. En mer givande strategi är istället att diskutera hur 
resultaten i de faktiskt genomförda analyserna kan tolkas i detta hänseende. 

Ett viktigt resultat är till exempel att skillnaderna i föreningsdeltagande 
mellan infödda utan utländsk bakgrund och invandrade födda i Öst endast på 
marginalen låter sig förklaras med hjälp av de standardfaktorer som vi har 
prövat i det här kapitlet. Den något överraskande slutsatsen är alltså att de 
skillnader i framför allt socioekonomisk status som vi såg mellan dessa 
kategorier i kapitel 2 inte tycks utgöra någon viktig förklaring till 
skillnaderna i föreningsdeltagande. Däremot utgör variabeln tid i Sverige 
uppenbarligen en viktig nyckel till förståelsen av denna skillnad. 
Föreningsdeltagandet bland nyanlända invandrade från Öst är förhållandevis 
lågt och eftersom de nyanlända utgör en stor andel av denna 
befolkningskategori ser vi en tydlig skillnad i jämförelse med infödda utan 
utländsk bakgrund. Bland de invandrade födda i Öst som har bott en längre 
tid i Sverige är föreningsdeltagandet däremot klart högre, vilket i och för sig 
inger vissa förhoppningar inför framtiden. Samtidigt är det vanskligt att 
förlita sig på att tiden själv ska lösa problem. Vetskapen om att nyanlända 
invandrade födda i Öst i förhållandevis liten utsträckning är engagerade 
inom föreningslivet bör därför framför allt inspirera till en diskussion om hur 
denna kategori av potentiella föreningsmedlemmar ska kunna lockas till ökat 
deltagande. 

När det istället gäller skillnaden mellan infödda utan utländsk bakgrund 
och invandrade födda i Syd finns det skäl att lyfta fram tre särskilt 
intressanta resultat. Det första är att skillnaderna i antalet passiva 
medlemskap är klart högre mellan dessa kategorier än skillnaderna i aktivt 
deltagande. Det är inte minst i ekonomiska intresseföreningar som till 
exempel konsumentföreningar och boendeföreningar – där andelen aktiva 
medlemmar traditionellt är låg – som det förefaller krävas ett mer aktivt 
arbete för att rekrytera medlemmar bland invandrade födda i Syd. 

Det andra resultatet är att de observerade skillnaderna i socioekonomisk 
status utgör en viktig förklaring till de lägre nivåerna av aktivt 
föreningsdeltagande bland invandrade födda i Syd jämfört med infödda med 
och utan utländsk bakgrund. Kopplat till vetskapen om att det aktiva 
föreningsdeltagandets främsta arena är de så kallade hobbyföreningarna, 
med idrottsföreningarna i spetsen, väcker detta resultat frågor om vilka 
resurser som krävs för vuxna människors deltagande i denna viktiga kategori 
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av föreningar. Kan det till exempel vara så att kostnaderna för 
medlemsavgifter, utrustning och resor med mera är så höga inom 
hobbyföreningarna att personer med låg inkomst och en svag position på 
arbetsmarknaden helt enkelt inte har möjlighet att delta? 

Det tredje resultatet utgörs av det faktum att en betydligt större andel av 
de infödda utan utländsk bakgrund bor på den föreningsaktiva landsbygden 
än vad som är fallet för invandrade födda i Syd. Detta öppnar för 
möjligheten att skillnaderna i föreningsdeltagande mellan invandrade födda i 
Syd och infödda utan utländsk bakgrund skulle kunna minska radikalt om 
föreningslivet kunde förändra sin verksamhet, så att den börjar locka 
storstadsbor i samma utsträckning som människor på landsbygden och i 
småorter. Det är naturligtvis ingen enkel uppgift, givet den hårdare 
konkurrensen om människors fritid i storstäderna, men kunskapen om att det 
finns en skillnad i föreningsdeltagande mellan stad och land, som också slår 
igenom med avseende på invandrarskap, borde ändå kunna inspirera till ett 
nytänkande när det gäller föreningslivets rekryteringsarbete. 
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5. Föreningsdeltagandets effekter på politiskt 
engagemang 

Syftet med det här kapitlet är att undersöka i vilken utsträckning och på vilka 
sätt föreningsdeltagande påverkar det politiska engagemanget bland 
människor med och utan utländsk bakgrund i Sverige. Kapitlet är indelat i 
fyra avsnitt. Det första av dessa presenterar de indikatorer på politiskt 
engagemang som kommer att analyseras i kapitlet. Denna presentation syftar 
dels till att ge en förståelse för skillnaderna mellan olika former av politiskt 
engagemang när det gäller innebörd och uttryckssätt, dels till att förtydliga 
bilden av det politiska engagemanget bland personer med och utan utländsk 
bakgrund som en utgångspunkt för de följande analyserna av 
föreningsdeltagandets betydelse. 

Det andra avsnittet ägnas åt en genomgång av sambanden mellan 
föreningsdeltagande och de olika formerna av politiskt engagemang. Syftet 
med dessa analyser är att undersöka om det överhuvudtaget finns fog för 
argumentet att föreningsdeltagande utgör en viktig resurs för politiskt 
engagemang. Resultaten av analyserna ger vid handen att 
föreningsdeltagande har positiva samband med nästan samtliga prövade 
former av politiskt engagemang, även vid kontroll för sådana demografiska 
och socioekonomiska faktorer som brukar förklara variation i såväl 
föreningsdeltagande som politiskt engagemang. 

För att kunna säga något meningsfullt om föreningsdeltagandets betydelse 
för olika former av politiskt engagemang kan vi emellertid inte låta oss nöja 
med dessa analyser. Även om vi har kontrollerat för ett antal potentiellt 
viktiga faktorer kvarstår fortfarande möjligheten att de observerade 
sambanden mellan föreningsdeltagande och politiskt engagemang beror på 
att det finns en slags bakomliggande psykologisk disposition – en smak för 
deltagande om man så vill – som av någon anledning är starkare hos vissa 
människor än hos andra. I kapitlets tredje avsnitt tar jag fasta på att 
sambandet mellan föreningsdeltagande och politiskt intresse nästan 
uteslutande går att spåra till passiva medlemskap i föreningar som 
medlemmarna själva uppfattar som politiska. Detta förhållande tar jag till 
intäkt för att använda politiskt intresse som en kontrollvariabel för 
psykologiskt betingad självselektion med avseende på deltagande i 
föreningar och i politiska aktiviteter, alltså ”smak för deltagande”. Därutöver 
kontrollerar jag för olika tänkta orsaksmekanismer, det vill säga faktorer som 
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skulle kunna förklara hur föreningsdeltagande leder till ökat politiskt 
engagemang. De sammantagna resultaten av dessa analyser ger en mer 
nyanserad och trovärdig bild av föreningsdeltagandets effekter på politiskt 
engagemang än den vi kunde se i kapitlets andra avsnitt. 

Mot denna bakgrund ägnas kapitlets fjärde och avslutande avsnitt åt 
analyser av föreningsdeltagandets betydelse för det politiska engagemanget 
bland personer med och utan utländsk bakgrund i Sverige. Dessa analyser 
visar bland annat att skillnaden i föreningsdeltagande är en bidragande orsak 
till att personer utan utländsk bakgrund är mer aktiva när det gäller politiska 
kontakter än personer med utländsk bakgrund. Å andra sidan skulle 
skillnaden i utförda protestaktiviteter sannolikt vara större än vad den redan 
är om det inte vore just för att personer utan utländsk bakgrund är mer aktiva 
i föreningslivet än personer med utländsk bakgrund. 

Att mäta politiskt engagemang 
Den statsvetenskapliga deltagandeforskningens grundpremiss är att det 
demokratiska medborgarskapet ”förverkligas i den mån medborgarna har 
reella möjligheter att påverka de beslut som rör dem” (Petersson, Westholm 
och Blomberg 1989:86). Lika formella rättigheter att påverka politiska beslut 
utgör med andra ord ett nödvändigt, men inte tillräckligt, kriterium på 
medborgarskapets förverkligande.1 Inom ramen för de formella rättigheterna 
ska varje medborgare också ha möjlighet att utöva den politiska makt som 
tillkommer honom eller henne i kraft av sin tillhörighet till en bestämd 
politisk gemenskap (jfr Marshall 1950). 

Faktiska påverkansmöjligheter är svåra att direkt fånga upp med 
surveymetod. Därför har den surveybaserade deltagandeforskningen istället 
kommit att använda sig av en kombination av två olika frågestrategier. Den 
ena går ut på att fråga medborgarna i vilken utsträckning de själva upplever 
att de har möjlighet att påverka politiska beslutsprocesser, medan den andra 
söker att fånga påverkansmöjligheterna indirekt genom att fråga om faktiskt 
deltagande i olika typer av politiska aktiviteter. I den här undersökningen 
använder jag benämningen politiskt engagemang om både upplevda 
påverkansmöjligheter och politiska aktiviteter. 
                               
1 I Sverige har infödda och invandrade lika formella rättigheter att påverka politiska 
beslutsprocesser, med några viktiga undantag. Det mest betydelsefulla undantaget är att 
utländska medborgare inte har rätt att rösta eller att kandidera i riksdagsvalen (SFS 1974:152, 
kapitel 3, 2 §; se Beckman 2004 för en kritik av detta undantag). För att ha rätt att rösta och 
kandidera i kommunala val ska utländska medborgare ha varit folkbokförda i Sverige i minst 
tre år före valdagen. Från och med 1998 års val är dock kraven mildare för medborgare i 
Europeiska unionens medlemsstater samt Norge och Island, vilka endast behöver vara 
folkbokförda i Sverige för att ha samma rättighet (SFS 1991:100, kapitel 4, 2 §). Värt att 
notera i det här sammanhanget är också att man måste ha varit svensk medborgare i tio år för 
att få bli statsråd i en svensk regering (SFS 1974:152, kapitel 6, 9 §). 
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Politisk självtilltro och systemtilltro 
Upplevda påverkansmöjligheter brukar delas in i två olika dimensioner. Den 
ena går under benämningen politisk självtilltro och handlar om hur 
svarspersonen bedömer sina egna möjligheter att föra fram politiska åsikter 
och få gehör för dem, i realiteten i jämförelse med andra medborgare. Den 
andra kallas politisk systemtilltro och gäller i vad mån det politiska systemet 
generellt uppfattas som mottagligt för vanliga medborgares krav och 
önskemål (Westholm och Niemi 1986; Adman 2004:26, not 20). 
 

Tabell 5.1. Dimensionsanalys av upplevda påverkansmöjligheter 

Frågor Politisk 
systemtilltro 

Politisk 
självtilltro 

Hur stor vikt fäster politikerna vid åsikter som förs fram av 
vanligt folk? 85 18 

Hur stora möjligheter har vanligt folk att föra fram sina åsikter 
till politikerna? 78 24 

Hur stor möjlighet att få rättelse finns det för den som blir 
felaktigt behandlad av en myndighet? 77 15 

Har människor som du större eller mindre möjligheter än andra 
att föra fram sina åsikter till politikerna? 15 90 

Har människor som du större eller mindre möjligheter än andra 
att få politikerna att ta hänsyn till era åsikter? 20 88 

Har du större eller mindre möjligheter än andra att få rättelse om 
du skulle bli felaktigt behandlad av en myndighet? 18 78 

Kommentar: MBU 2003. Principalkomponentanalys och varimaxroterad lösning. 
Faktorladdningarna har multiplicerats med 100. Den största laddningen i varje rad har 
markerats med fetstil. Antalet dimensioner har beräknats på konventionellt sett med hjälp av 
Kaiserkriteriet (endast faktorer med egenvärden som överstiger 1,0 har inkluderats). 
Egenvärdena för de två dimensionerna är 3,1 respektive 1,2. Faktorerna förklarar tillsammans 
72 procent av variablernas varians. N = 1672. 

I tabell 5.1 presenteras en empirisk dimensionsanalys av de sammanlagt sex 
frågor om upplevda påverkansmöjligheter som ställdes i MBU 2003. De tre 
frågorna om politisk systemtilltro besvarades med hjälp av en elvagradig 
skala från 0 till 1, där 0 står för ”ingen alls” och 1 för ”mycket stor”, medan 
de tre frågorna om politisk självtilltro besvarades på en elvagradig skala där 
0 står för ”mycket mindre” och 1 för ”mycket större”. Värt att notera i 
analyserna av självtilltro och systemtilltro är att det finns ett betydande 
internt bortfall när det gäller båda dessa dimensioner. Detta problem tycks 
dock inte variera på något systematiskt sett med variabeln invandrarskap. De 
ungefär 300 svarspersoner som har avstått från att svara på en eller flera 
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frågor om självtilltro och systemtilltro är proportionerligt fördelade över de 
studerade befolkningskategorierna. 

Med utgångspunkt från dimensionsanalysen i tabell 5.1 bildar jag varsitt 
additivt index för självtilltro respektive systemtilltro. Indexen normeras så 
att det minimala värdet är 0 och det maximala 1.2 De fem 
befolkningskategoriernas genomsnittliga nivåer för självtilltro respektive 
systemtilltro redovisas i tabell 5.2. Vid tolkningen av resultaten i tabell 5.2 är 
det viktigt att uppmärksamma att skalorna för de två olika dimensionerna av 
tilltro inte är identiska. När det gäller politisk självtilltro har vi bett 
svarspersonerna att placera in sig själva i förhållande till andra människor, 
vilket innebär att vi borde kunna förvänta oss ett genomsnittligt värde kring 
0,5 på skalan från 0 till 1, givet att frågan fungerar som det är tänkt. Någon 
sådan referenspunkt finns däremot inte när det gäller indexet för 
systemtilltro. 
 

Tabell 5.2. Politisk självtilltro och politisk systemtilltro 

 Infödda... Invandrade födda i... 

Upplevda 
påverkansmöjligheter 

utan 
utländsk 
bakgrund 

med 
utländsk 
bakgrund 

Väst Öst Syd 

Politisk självtilltro 0,49 0,51 0,48 0,45* 0,44** 

Politisk systemtilltro 0,41 0,44 0,43 0,48** 0,50** 

N 944–954 156–158 141–145 162–163 342–350 
Kommentar: MBU 2003. Variablerna ”politisk självtilltro” och ”politisk systemtilltro” utgörs 
av additiva index där 0 står för minimal tilltro och 1 för maximal tilltro. Asteriskerna avser 
skillnaden i förhållande till kategorin infödda utan utländsk bakgrund. ** p <0,01, * p < 0,05. 

Det finns två saker att särskilt lägga märke till i tabell 5.2. Den första är att 
skillnaderna mellan de studerade befolkningskategorierna är relativt små 
både när det gäller självtilltro och systemtilltro. Jämför vi kategorin infödda 
utan utländsk bakgrund med kategorierna invandrade födda i Öst och Syd är 
skillnaderna förvisso statistiskt signifikanta för båda måtten, men med 
hänsyn till den diskussion som finns om politisk marginalisering av personer 
med utländsk bakgrund i det svenska samhället (jfr Dahlstedt 2005; SOU 
2006:79; SOU 2000:1; Teorell och Westholm 1999a; Bäck och Soininen 
1998), hade jag förväntat mig att finna större skillnader just när det gäller 
hur infödda och invandrade upplever sina egna påverkansmöjligheter: 

                               
2 En fördel med att koda variablerna från 0 till 1 är att det blir möjligt att tolka resultat från 
vanliga linjära regressionskoefficienter (OLS) i form av procent (jfr Adman 2004:34). 
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Personer med utländsk bakgrund, i synnerhet de med utomeuropeisk 
bakgrund, och arbetslösa, i synnerhet de långtidsarbetslösa, är 1990-talets 
stora förlorare avseende politisk mobilisering. Dessa båda grupper har 
genomgående ett lägre deltagande och en lägre delaktighet än befolkningen i 
övrigt. Under 1990-talet har dessutom gapet till övriga ökat dramatiskt. Idag 
finns ett brett utanförskap hos dessa grupper. På sikt kan det betyda att vi får 
en betydande andel medborgare som är permanent utanför det politiska 
beslutsfattandet. Från demokratisk synpunkt är en sådan utveckling 
oacceptabel (SOU 2000:1:244). 

Möjligen kan man ... se en tendens till framväxten på svensk mark av ett 
”nio-tiondelssamhälle”. Vad vi då har i åtanke är givetvis det under senare år 
växande gapet mellan infödda och invandrade. Det förtjänar avslutningsvis 
att upprepas att denna klyfta skär tvärs igenom de övriga sociala 
skiljelinjerna. Invandrarnas politiska utanförskap kvarstår även då faktorer 
som ålder, utbildning, klass och arbetslöshet beaktats (Teorell och Westholm 
1999a:45). 

Det andra anmärkningsvärda resultatet i tabell 5.2 är att den inbördes 
ordningen mellan de fem befolkningskategoriernas genomsnittsnivåer är rakt 
omvänd för de två olika måtten. Tilltron till den egna förmågan att påverka 
politiker och att få rättelser av en myndighet om man skulle bli felaktigt 
behandlad är högst bland infödda med utländsk bakgrund och lägst bland 
invandrade födda i Syd. Däremot hyser invandrade födda i Syd störst tilltro 
till det politiska systemet, medan infödda utan utländsk bakgrund är de som 
litar minst på systemet. 

En möjlig metodologisk invändning mot resultaten i tabell 5.2 är att 
osäkra svarspersoner kan ha en tendens att placera sig själva i mitten av 
skalor från 0 till 1 (Groves m.fl. 2004:223). Därmed skulle exempelvis den 
relativt sett högre nivån av systemtilltro bland invandrade, och då särskilt 
invandrade födda i Syd, kunna vara en artefakt av en varierande grad av 
osäkerhet eller obestämdhet när det gäller systemtilltro i de olika 
kategorierna. Den här invändningen motsägs emellertid dels av det faktum 
att standardavvikelserna för respektive dimension är så gott som identiska i 
de fyra befolkningskategorierna, dels av att hela 24 procent av de invandrade 
födda i Syd placerade sig själva någonstans mellan 0,7 och 1,0 på skalan för 
systemtilltro. Detta skall jämföras med 22 procent för invandrade födda i 
Öst, och endast 9 procent i kategorierna invandrade födda i Väst och infödda 
utan utländsk bakgrund. 

Det tycks alltså finnas skäl att ta resultaten i tabell 5.2 på allvar. Infödda 
med två föräldrar har i genomsnitt större politiskt självförtroende än 
invandrade, och då särskilt invandrade födda i Öst och i Syd, medan 
personer som tillhör de senare kategorierna i genomsnitt har större tilltro till 
det svenska politiska systemet. Genomgående är dock skillnaderna mellan de 
studerade befolkningskategorierna ganska små, vilket får anses vara 
huvudresultatet av analysen. 



 105

Röstning 
När det gäller politiska aktiviteter står röstning på många sätt i en klass för 
sig. Få andra politiska handlingar kommer i närheten av röstning när det 
gäller förändringspotential i en demokrati, och det är därför inte konstigt att 
politiskt deltagande och valdeltagande tenderar att användas som synonymer 
i många sammanhang. Samtidigt finns det skäl att påminna om att just det 
faktum att röstning är en ganska speciell form av politiskt deltagande gör att 
den inte nödvändigtvis behöver säga oss särskilt mycket om andra former för 
detta. Valhandlingen är exempelvis unik i så måtto att varje röstberättigad 
medborgare i princip har lika stort inflytande på valresultatet som någon 
annan. Valdeltagande tycks också i större utsträckning än andra former av 
politiskt deltagande vara kopplat till normer och andra politiska attityder, 
medan det i gengäld tycks vara svagare kopplat till olika socioekonomiska 
faktorer (Verba, Schlozman och Brady 1995:23f; Teorell och Westholm 
1999b). 

I den här undersökningen har jag tittat närmare på deltagande i två olika 
val. Det ena är kommunalvalet 2002 och det andra är valet till 
Europaparlamentet (EUP) 2004. Jag har valt att studera kommunalvalet 
istället för riksdagsvalet 2002 på grund av att utländska medborgare endast 
har rösträtt i de kommunala valen (se not 1 i detta kapitel). Att jag också har 
valt att studera EUP-valet 2004, där endast EU-medborgare har rösträtt, 
beror på att jag har velat undersöka om föreningsdeltagandets eventuella 
koppling till valdeltagande förändras på något sätt av det faktum att 
valdeltagandet är så mycket lägre i EUP-valet jämfört med i kommunalvalet. 
Min tanke här är att en positiv effekt på röstning, av det slag som till 
exempel föreningsdeltagande skulle kunna ha, kan tänkas ha större betydelse 
då valdeltagandet är lågt än då det är högt. Det bör ju rimligen vara en större 
andel av befolkningen som är osäkra på om de ska gå och rösta, och som 
därmed kan påverkas av en knuff i rätt riktning, när valdeltagandet ligger 
runt 50 procent än när det ligger uppemot 85 procent (jfr Oskarsson 
2006:86f). 

Uppgifterna om valdeltagande i MBU 2003 är hämtade direkt från 
Statistiska Centralbyråns vallängder. I den mån röstningssiffrorna i tabell 5.3 
överskattar det verkliga valdeltagandet i populationen är det alltså enbart en 
effekt av intervjuundersökningens bortfall (jfr Oskarsson 2006:84f). 

Bland de röstberättigade svarspersonerna i MBU 2003 var det 88 procent 
av de infödda utan utländsk bakgrund som röstade i kommunalvalet 2002. 
Motsvarande andelar var 72 procent för invandrade födda i Väst, 59 procent 
för invandrade födda i Öst och 67 procent för invandrade födda i Syd. 
Ungefär hälften så stor andel i respektive kategori röstade i EUP-valet 2004. 
Högst röstningsandel i det valet hade invandrade födda i Väst med 51 
procent, medan invandrade födda i Öst återigen placerade sig lägst med 
endast 28 procent. 
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Tabell 5.3. Röstning i kommunalvalet 2002 och i Europaparlamentsvalet 2004, 
procent av de röstberättigade svarspersonerna 

 Infödda... Invandrade födda i... 

Val 
utan 

utländsk 
bakgrund 

med 
utländsk 
bakgrund 

Väst Öst Syd 

Kommunalvalet 2002 88 81 72** 59** 67** 

N 1025 168 156 192 388 

EUP-valet 2004 46 41  51 28** 30** 

N 1016 156 119 173 328 
Kommentar: Registeruppgifter från SCB som kopplats till MBU 2003. Asteriskerna avser 
skillnaden i förhållande till kategorin infödda utan utländsk bakgrund. ** p <0,01, * p < 0,05. 

För den som är bekant med Statistiska Centralbyråns (se t.ex. SCB 2003a) 
uppgifter om utländska medborgares låga deltagande i kommunalvalen kan 
de deltagandenivåer som rapporteras i tabell 5.3 framstå som oväntat, och 
kanske orealistiskt, höga. En närmare analys visar också att medborgarskap 
tycks vara en mycket betydelsefull faktor när det gäller deltagande i 
kommunalvalen (jfr Adman och Strömblad 2000:45f). Bland invandrade 
födda i Väst var det 86 procent av de röstberättigade svarspersonerna med 
svenskt medborgarskap som hade röstat i kommunalvalet, medan 
motsvarande andel bland dem med utländskt medborgarskap endast var 54 
procent. Bland invandrade födda i Öst röstade 62 procent av svarspersonerna 
med svenskt medborgarskap, att jämföra med 44 procent bland dem med 
utländskt medborgarskap. Och för invandrade födda i Syd var motsvarande 
andelar 71 respektive 48 procent.3 

Andra former av politiskt deltagande 
Ett av flera viktiga inslag i Verba och Nies tidigare nämnda undersökning 
utgjordes av konstaterandet att politiskt deltagande är ett flerdimensionellt 
fenomen (Verba och Nie 1972: kapitel 3–4; se också Nie 1971). 

                               
3 Det finns olika förslag på vad de här skillnaderna kan tänkas bero på. En hypotes är att det 
faktum att utländska medborgare inte har rösträtt i riksdagsvalet innebär att en stor andel 
avstår från att rösta i kommunalvalet (Beckman och Strömblad 2004). En annan hypotes är att 
beslutet att försöka bli svensk medborgare är ett uttryck för en slags ”integrationsvilja”, vilken 
också kommer till uttryck när det gäller beslutet att gå och rösta (Oskarsson 2006:83). En 
tredje hypotes är att beslutet att bli svensk medborgare i sig är ett uttryck för att man har blivit 
integrerad i det svenska samhället (Bengtsson 2004a:8). Ett intressant sätt att empiriskt 
undersöka vilken av hypoteserna som är den riktiga vore att ge utländska medborgare rösträtt 
i riksdagsvalet, exempelvis på de premisser som idag gäller för kommunalvalet. 
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Dessförinnan hade det varit vanligt att man sammanförde alla möjliga typer 
av politiska aktiviteter till ett gemensamt index. Detta gjordes under 
antagandet att personer som utför förhållandevis resurskrävande politiska 
aktiviteter också deltar i enklare aktiviteter. Vad Verba och Nie emellertid 
kunde visa empiriskt var att olika typer av människor tenderar att ägna sig åt 
olika typer av politiska aktiviteter, och att det inte är givet att personer som 
deltar i krävande aktiviteter också deltar i enklare (jfr Brady 1999:741f). 

Den flerdimensionella ansatsen har efterhand kommit att bli helt 
dominerande i den statsvetenskapliga deltagandeforskningen, även om det 
har påpekats att relationen mellan vissa deltagandeformer, särskilt röstning 
och olika former av partiaktiviteter, nog ändå är av kumulativ natur.4 Det har 
därmed etablerats ett slags standardförfarande när det gäller vilka aktiviteter 
som ska efterfrågas. I denna standard ingår även villkoret att det ska gälla 
aktiviteter som har utförts under det senaste året. 

Ett tänkbart problem med att i upprepade undersökningar använda en 
standardiserad frågemall av det här slaget är att man riskerar att missa nya 
former av deltagande. Faktum är också att andelen som svarade att de 
deltagit i någon annan politisk aktivitet än dem som uttryckligen räknas upp 
i formuläret var 8,3 procent i MBU 2003, jämfört med bara 2,0 procent i 
MBU 1987 och 2,1 procent i MBU 1997. Samtidigt bör det poängteras att 
det frågeschema som utvecklats i Verba och Nies efterföljd har visat sig vara 
mycket användbart. Och det är just tack vare att detta schema har använts 
under en lång följd av år som det har varit möjligt att konstatera att 
deltagandets dimensionalitet uppvisar påfallande likheter i de allra flesta 
demokratiska länder, medan deltagandenivåerna i de olika dimensionerna 
varierar på intressanta sätt över tid såväl som mellan olika institutionella 
möjlighetsstrukturer och mellan olika befolkningskategorier (Teorell, Torcal 
och Montero 2007; Petersson m.fl. 1998; Verba, Nie och Kim 1978). 

I MBU 2003 fick svarspersonerna ange om de under de senaste tolv 
månaderna deltagit i någon av sammanlagt 19 olika typer av aktiviteter, i 
syfte att ”försöka åstadkomma förbättringar eller motverka försämringar i 
samhället”.5 Två av dessa aktiviteter – ”kontakta en förening eller en 
organisation” samt ”arbeta i någon förening eller organisation” – ligger så 
nära föreningsdeltagande att det inte är meningsfullt att undersöka om det 
finns någon koppling däremellan. Därtill har det vid empirisk 
dimensionsanalys visat sig att aktiviteterna ”samla in pengar” och 

                               
4 ”En närmare analys ger vid handen att valdeltagande, partimedlemskap och partiaktivitet i 
själva verket bildar en i det närmaste perfekt kumulativ skala. Medlemskap och aktivitet i de 
politiska partierna utgör i de flesta fall en tillräcklig men inte nödvändig betingelse för 
valdeltagande. Så gott som samtliga partimedlemmar och partiaktiva röstar. Men bara en liten 
del av de röstande är anslutna till, eller aktiva i, något politiskt parti” (Teorell och Westholm 
1999b:197, not 60). 
5 Det vill säga, samma formulering som användes för att åstadkomma distinktionen mellan 
mer och mindre politiska former av föreningsdeltagande i kapitel 3. 
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residualkategorin ”annan aktivitet” endast kan skiljas från de båda 
föreningsaktiviteterna med hjälp av mer eller mindre tveksamma 
restriktioner. Även dessa två aktiviteter har därför uteslutits ur de följande 
analyserna. I gengäld har jag plockat in tre frågor om deltagande i politiska 
partier – medlemskap, aktivt deltagande och ideellt arbete – vilka i MBU 
2003 ställdes som en del av frågebatteriet om föreningsdeltagande. 
Sammantaget ingår därmed 18 olika typer av politiska aktiviteter i den 
dimensionsanalys som redovisas i tabell 5.4.  

Resultaten i tabell 5.4 visar att de 18 olika aktiviteterna kan delas in i fyra 
olika dimensioner av deltagande. Den första dimensionen mäter 
partiaktiviteter, det vill säga medlemskap, aktivt deltagande och arbete i 
något politiskt parti, samt att ha deltagit i något politiskt möte.6 En speciell 
egenskap hos partiaktiviteter i jämförelse med andra former av politiskt 
deltagande är att de ger möjlighet att påverka politiska beslutsprocesser inte 
bara indirekt, utan också direkt genom att man som partimedlem kan få 
representera sitt parti i olika folkvalda beslutandeförsamlingar. Den 
missnöjde partimedlemmen kan dessutom försöka påverka det egna partiets 
politik antingen genom att ljudligt uttrycka sitt missnöje eller genom att 
träda ut ur partiet. Partiaktivister kan alltså utöva påverkan genom att på 
olika sätt kombinera de klassiska påverkansstrategierna sorti och protest 
(Hirschman 1972; jfr Anckar 1992). 

Partiaktiviteter är också speciella på det sättet att de utgör en förutsättning 
för den representativa demokratin, åtminstone så som vi känner den idag. 
Till skillnad från de flesta andra fora för politisk påverkan utgör partierna 
etablerade institutioner där medborgare kan debattera och försöka finna 
lösningar på de ofta komplexa dilemman som politiska beslutsfattare ställs 
inför. Partier, och därmed åtminstone delvis partimedlemmarna, kan också 
ställas till ansvar för sina handlingar, vilket sällan är fallet när det gäller 
utövare av andra politiska påverkansformer (Petersson m.fl. 1998:69). 

Den andra dimensionen i tabell 5.4 mäter kontakter av olika slag. Här rör 
det sig om kontakter med tjänstemän, politiker, massmedia och olika 
rättsliga instanser. I jämförelse med partiaktiviteter är kontakter på många 
sätt en annorlunda form av politiskt deltagande. Till att börja med räcker det 
att kasta en blick på de fyra typer av kontakter som ingår i frågebatteriet för 
att inse att kontakter kan vara riktade både mot det Verba och Nie kallade 
”government personnel”, det vill säga politiker och tjänstemän, och mot 
andra arenor och aktörer i samhället. Om röstning och partiaktiviteter kan 
betraktas som vägar att påverka inom det politiska systemet möjliggör 
kontakter alltså en mer diversifierad taktik. Kontakter skiljer sig också från 

                               
6 Det kan kanske tyckas tautologt att fråga både om partiarbete och om ideellt partiarbete, 
men de båda måtten är faktiskt inte helt överlappande när de gäller de empiriska 
observationerna och jag har därför tagit med båda. 
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partiaktiviteter i det att alternativet sorti knappast är aktuellt (jfr Teorell, 
Torcal och Montero 2007:417). 

 
Tabell 5.4. Dimensionsanalys av politiskt deltagande 

Deltagandeform Parti-
aktiviteter Kontakter Vardags-

manifestationer Protester 

Deltagit i aktivitet i politiskt 
parti 

90 6 2 6

Arbetat ideellt i politiskt parti 85 9 0 12

Arbetat i politiskt parti 85 11 2 10

Medlem i politiskt parti 82 3 4 4

Deltagit i politiskt möte 61 12 33 26

Kontaktat offentlig tjänsteman 9 77 11 3

Kontaktat politiker 34 70 9 4

Kontaktat/medverkat i media 14 60 10 22

Kontaktat advokat/rättsinstans 4 54 4 10

Medvetet köpt vissa varor 5 5 79 0

Bojkottat vissa varor 0 5 73 10

Skrivit under namninsamling 7 18 62 13

Skänkt pengar 3 20 51 3
Deltagit i olagliga 
protestaktiviteter 

9 0 4 67

Arbetat i aktionsgrupp 13 24 2 61

Deltagit i demonstration 19 10 17 60

Deltagit i strejk 4 12 1 56

Burit/satt upp kampanjmärke 33 11 21 46
Kommentar: MBU 2003. Principalkomponentanalys och varimaxroterad lösning. 
Faktorladdningarna har multiplicerats med 100. Den största laddningen i varje rad har 
markerats med fetstil. Antalet dimensioner har beräknats enligt Kaiserkriteriet. Egenvärdena 
för de fyra dimensionerna är 4,6; 2,1; 1,4 och 1,3. Faktorerna förklarar tillsammans 52 procent 
av variablernas varians. N = 1962. 

En annan betydelsefull skillnad i förhållande till partiaktiviteter är att 
kontakter ofta har en mer individuell karaktär, både när det gäller hur själva 
handlingen utförs och vad den avser (Goul Andersen 2004:33). I tabell 5.5 
presenteras en sammanställning av svaren på en följdfråga i MBU 2003, som 
ställdes för varje aktivitet som svarspersonen uppgav sig ha deltagit i under 
det senaste året. Med hjälp av olika svarsalternativ fick svarspersonen ange 
vilka personer hon eller han främst ansåg berördes av de frågor som den 
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politiska aktiviteten gällde.7 Vi ser här att medan endast 2 procent av 
partiaktiviteterna ansågs beröra svarspersonen eller svarspersonens närmaste 
var motsvarande andel för kontakter hela 30 procent. Det vill säga, trots att 
det i upptakten till frågan om politiskt deltagande uttryckligen poängterades 
att det som efterfrågades var aktiviteter utförda i syfte att ”åstadkomma 
förbättringar eller motverka försämringar i samhället”, handlade nästan var 
tredje rapporterad kontakt om frågor som i huvudsak rörde svarspersonen 
själv eller dennes närstående. 

 
Tabell 5.5. Det politiska deltagandets riktning, procent 

Vilka anser du främst berörs av de 
frågor saken gällde: 

Parti-
aktiviteter Kontakter Vardags-

manifestationer Protester 

Mig själv, min familj eller ett fåtal 
andra personer 2 30 9 4 

Människor i bostadsområdet, 
kommundelen, kommunen eller 
länet 

62 51 17 32 

Människor i Sverige 27 15 24 30 

Människor i andra länder 9 4 50 34 

Totalt antal rapporterade aktiviteter 176 905 2852 368 

Kommentar: MBU 2003. 

Det här fenomenet är varken nytt eller specifikt för svenska förhållanden. 
Faktum är att redan Verba och Nie såg sig tvungna att införa en distinktion 
mellan ”particularised contacts”, det vill säga kontakter som i huvudsak 
rörde svarspersonens egna intressen, och ”communal activity”, vilket 
närmast motsvarar övriga kontakter (Verba och Nie 1972:66; Verba, Nie och 
Kim 1978:55). Verba och Nie kunde också visa att medan deltagande i olika 
former av ”communal activities” väl kunde förklaras med hjälp av 
standardmodeller för politiskt deltagande, var det svårt att få någon egentlig 
ordning på variabeln ”particularised contacts”.8 För att undersöka om det 

                               
7 Svarspersonen fick välja mellan sammanlagt nio olika kategorier men för överskådlighetens 
skull har jag slagit ihop kategorierna till fyra. 
8 ”Verba and Nie (1972) found that contacts with broad social referents had a strong 
relationship to other forms of ’communal activity,’ such as holding membership in 
community problem-solving organizations and forming a group to work on local problems, 
whereas particularized contacts formed a separate dimension unrelated to other forms of 
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mönstret gäller även i den här undersökningen kommer jag i vissa analyser 
att göra en distinktion mellan privata kontakter, med vilket här avses de 30 
procent av kontakterna som enbart gällde svarspersonen och hans eller 
hennes närmaste, och politiska kontakter, det vill säga de övriga 70 
procenten av de rapporterade kontakterna.9 

Ett anmärkningsvärt resultat i anslutning till tabell 5.5 är att en mycket 
liten andel (1–4%) av de politiska aktiviteter som invandrade svarspersoner 
har rapporterat främst har antagits beröra människor i ursprungslandet. 
Samma fråga ställdes även i VPS 2004 och mönstret är precis detsamma för 
de svarspersoner med bakgrund i Chile och Turkiet som deltog i denna 
undersökning som för de invandrade svarspersonerna i MBU 2003. Den 
vanliga föreställningen att personer med utländsk bakgrund enbart skulle 
delta i politiska aktiviteter med koppling till det egna ursprungslandet får 
därmed inget som helst stöd i dessa båda undersökningar. 

De två återstående deltagandeformerna, som jag här har valt att kalla 
vardagsmanifestationer och protester, har i tidigare studier baserade på de 
svenska medborgarundersökningarna brukat sammanföras till en dimension 
kallad manifestationer (Petersson, Westholm och Blomberg 1989: kapitel 4; 
Petersson m.fl. 1998: kapitel 3–4; Adman och Strömblad 2000:15; 
Strömblad 2003: kapitel 3; Adman 2004: kapitel 2–4). Jag vill emellertid 
hävda att det finns meningsbärande skillnader mellan de här två 
dimensionerna som gör det intressant att studera hur de, var för sig, förhåller 
sig till föreningsdeltagande. 

Det som förenar de aktiviteter som ingår i dimensionerna 
vardagsmanifestationer och protester är att de utförs utanför det traditionella 
politiska systemets institutioner. Däremot finner vi faktiskt en av de mest 
centrala skiljelinjerna mellan de två dimensionerna när vi betraktar hur de 
olika aktiviteterna, eller kanske mer precist deras utövare, förhåller sig till 
det politiska systemet. Medan det som här kallas protester i allmänhet riktas 
mot myndigheter och andra företrädare för det politiska systemet utmärks 
vardagsmanifestationer istället av att adressaten kan utgöras av nästan vilken 
typ av samhällsaktör som helst (jfr Bang och Sørensen 1999). 

En annan viktig skillnad mellan vardagsmanifestationer och protester 
utgörs av aktiviteternas ”ljudnivå” (jfr Adman 2004:25). Medan vissa av 
protestformerna utgör själva sinnebilden för politiskt missnöje – 
demonstrationer på gatorna, bärande av kampanjmärken, strejker och till och 

                                                                                                                             
political activity. Indeed, particularized contacts are just barely political in many instances” 
(Brady 1999:778). 
9 En tydlig indikation på skillnaden mellan privata kontakter och politiska kontakter fås vid 
bivariata korrelationsanalyser mellan de olika formerna av politiskt engagemang. Exempelvis 
finns det inget linjärt samband mellan privata och politiska kontakter på individnivå (r = 
0,01). Och medan politiska kontakter uppvisar tydliga korrelationer med partiaktiviteter (r = 
0,40), protester (r = 0,31) och vardagsmanifestationer (r = 0,26) är korrelationen mellan 
privata kontakter och vardagsmanifestationer (r = 0,14) den enda av de bivariata 
korrelationerna med privata kontakter som når över r = 0,05. 
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med vissa olagliga aktiviteter – uppvisar vardagsmanifestationerna, 
åtminstone betraktade var för sig, en betydligt mer diskret karaktär. För 
vardagsmanifestationer är det nämligen ”många bäckar små-principen” som 
gäller, både i konsumentdeltagandets utnyttjande av marknadsmekanismerna 
(Micheletti 2003; Føllesdal 2004), och när det gäller namninsamlingar och 
penninggåvor. 

Den här skillnaden innebär bland annat att vardagsmanifestationer kräver 
mindre av den enskilde individen i termer av förberedelser, men också, 
vilket förmodligen inte är oviktigt, i termer av att behöva skylta med sina 
politiska uppfattningar. Medan protester är både expressiva och kollektiva 
till sin natur kan vardagsmanifestationer alltså närmast utföras i smyg och 
ändå ha betydelse. Därför är det kanske inte heller så konstigt att 
vardagsmanifestationer utgör den i särklass mest utbredda formen av 
politiskt deltagande, röstning undantaget. 

Värt att notera när det gäller såväl vardagsmanifestationer som protester 
är att en stor andel av aktiviteterna handlar om frågor som berör människor i 
andra länder (se tabell 5.5).10 En närmare analys visar också att det inte tycks 
finnas några egentliga skillnader i det avseendet mellan infödda utan 
utländsk bakgrund och olika kategorier av invandrade. 

I tabell 5.6 redovisas de genomsnittliga deltagandenivåerna för 
partiaktiviteter, privata kontakter, politiska kontakter, 
vardagsmanifestationer och protester, fördelade på de fem studerade 
befolkningskategorierna. Eftersom de additiva index som har konstruerats 
med utgångspunkt från dimensionsanalysen i tabell 5.4 utgörs av olika 
många aktiviteter (5 vardera för partiaktiviteter och protester och 4 vardera 
för kontakter och vardagsmanifestationer) har jag normerat dem från 0 till 1, 
där 0 står för att svarspersonerna inte har utfört någon av de uppräknade 
aktiviteterna under det senaste året, medan 1 står för att ha utfört samtliga 
aktiviteter. 

Det viktigaste resultatet i tabell 5.6 är att de olika deltagandeformerna 
uppvisar olika mönster i de studerade befolkningskategorierna. För 
partiaktiviteter och olika former av kontakter är skillnaderna mellan 
kategorierna genomgående små i ett skillnadsperspektiv.11 Invandrade födda 
i Öst ligger förvisso något lägre än de andra kategorierna när det gäller 

                               
10 Att det politiska deltagandet i Sverige i stor utsträckning kretsar kring internationella frågor 
är inget nytt fenomen. ”Det är ingalunda så att de problem som människor främst engagerar 
sig i är de mest näraliggande i geografisk mening. De internationella frågorna kom på första 
platsen av de 15 olika ämnesområdena” (Petersson, Westholm och Blomberg 1989:95–97). 
11 I ett andelsperspektiv är skillnaden i partiaktiviteter mellan infödda utan utländsk bakgrund 
och invandrade födda i Öst däremot ganska stor, vilket föranleder en kritisk reflektion kring 
andelsperspektivet som bedömningsgrund. Hade vi använt en omvänd skala där värdet 0 hade 
stått för att man svarat ja på samtliga frågor och 1 för att man inte hade svarat ja på någon 
fråga, hade vi fått värdena 0,95 för infödda utan utländsk bakgrund respektive 0,98 för 
invandrade födda i Öst, vilket ur ett andelsperspektiv framstår som en försvinnande liten 
skillnad (jfr procentsatserna för antalet rapporterade partiaktiviteter i tabell 5.7). 
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partiaktiviteter och politiska kontakter, men det rör sig om små skillnader. 
De största skillnaderna mellan kategorierna hittar vi istället för 
vardagsmanifestationer, där infödda med och utan utländsk bakgrund samt 
invandrade födda i Väst ligger på nästan dubbelt så höga nivåer som 
invandrade födda i Öst och invandrade födda i Syd. I gengäld finner vi den 
högsta nivån för protester bland invandrade födda i Syd följda av invandrade 
födda i Öst. Klart lägst när det gäller deltagandeformen protester ligger 
infödda utan utländsk bakgrund. 

 
Tabell 5.6. Deltagande i olika former av politiska aktiviteter 

 Infödda... Invandrade födda i... 

Deltagandeformer 
utan 

utländsk 
bakgrund 

med 
utländsk 
bakgrund 

Väst Öst Syd 

Partiaktiviteter 0,05 0,04 0,06 0,02** 0,04 

Protester 0,02 0,04 0,04 0,04* 0,06** 

Privata kontakter 0,03 0,05 0,05 0,03 0,02* 

Politiska kontakter 0,09 0,10 0,07 0,05** 0,08 

Vardagsmanifestationer 0,41 0,46 0,41 0,24** 0,28** 

N 1016–1022 168 153–155 205–206 421–424 
Kommentar: Variablerna ”partiaktiviteter”, ”privata kontakter”, ”politiska kontakter”, 
”vardagsmanifestationer” och ”protester” utgörs av additiva index där värdet 0 står för att man 
svarat nej på samtliga frågor och värdet 1 för att man svarat ja på samtliga frågor. 
Asteriskerna avser skillnaden i förhållande till kategorin infödda utan utländsk bakgrund. ** p 
< 0,01, * p < 0,05, tvåsidigt test. 

De förhållandevis monotona mönster av skillnader mellan infödda med och 
utan utländsk bakgrund och invandrade födda i Väst å ena sidan och 
invandrade födda i Öst och i Syd å andra sidan, som vi har sett i tidigare 
kapitel går alltså inte igen när det gäller politiskt engagemang. Detta får 
betecknas som anmärkningsvärt givet tidigare forskning på området (jfr 
Petersson m.fl. 1998; Teorell och Westholm 1999a; Adman och Strömblad 
2000). 

Värt att notera i tabell 5.6 är också den stora nivåskillnaden mellan 
vardagsmanifestationer å ena sidan och de övriga deltagandeformerna å 
andra sidan. Givet vardagsmanifestationernas förhållandevis bekväma 
karaktär, åtminstone gällande själva utförandet, kommer det här resultatet 
kanske inte som någon överraskning, men det finns ändå skäl att poängtera 
att vardagsmanifestationer är den enda faktiska påverkansmöjligheten, vid 
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sidan av röstning, som utövas av en majoritet av den svenska befolkningen 
(se tabell 5.7). 

 
Tabell 5.7. Antal rapporterade aktiviteter fördelade på deltagandeformer och 
befolkningskategorier, procent 

Partiaktiviteter  Protester Antal 
rapporterade 
aktiviteter A B C D E A B C D E

0 89 91 85 95 92 90 84 86 86 80

1 6 6 9 3 4 8 13 8 9 13

2 2 0 2 0 1 1 3 5 3 6

3 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1

4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

5 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0

N 1022 168 155 206 424 1021 168 155 206 421

Kontakter  Vardagsmanifestationer Antal 
rapporterade 
aktiviteter A B C D E A B C D E

0 69 65 72 81 77 24 20 25 50 43

1 17 18 15 10 13 25 23 25 23 23

2 9 8 7 5 4 24 26 18 14 18

3 4 9 5 3 4 17 18 23 7 10

4 1 0 1 1 2 10 13 9 6 6

N 1022 168 155 206 424 1016 168 153 206 421
Kommentar: A = Infödda utan utländsk bakgrund, B = Infödda med utländsk bakgrund, C = 
Invandrade födda i Väst, D = Invandrade födda i Öst, E = Invandrade födda i Syd. 

Skillnaden mellan vardagsmanifestationer och de andra deltagandeformerna 
framkommer än tydligare i tabell 5.7, där vi ser att hela 75 procent av de 
infödda utan utländsk bakgrund och av de invandrade födda i Väst utförde 
minst en vardagsmanifestation under de tolv månader som föregick 
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intervjutillfället, medan endast 10–15 procent av svarspersonerna i samma 
kategorier hade utfört någon partiaktivitet eller protest. 

Med anledning av de mönster som redovisas i tabell 5.7 kommer jag i det 
följande att använda olika analysmetoder för olika deltagandeformer. 
Variationen i vardagsmanifestationer och kontakter kommer att analyseras 
med ordinal logistisk regression (ORM), medan binär logistisk regression 
(BRM) utgör det givna valet för röstning.12 Jag kommer också att använda 
binär logistisk regression i analyserna av partiaktiviteter och protester, 
eftersom steget mellan noll och en aktiviteter tycks vara det centrala när det 
gäller dessa deltagandeformer (Long 1997: kapitel 3).13 Däremot kommer 
politisk självtilltro och politisk systemtilltro att analyseras med vanlig linjär 
regression (OLS). 

Inledande sambandsanalyser 
En viktig anledning till den skepsis som många forskare hyser när det gäller 
sambandet mellan föreningsdeltagande och politiskt engagemang är att 
variationen i var och en av dessa samhälleliga företeelser brukar kunna 
förklaras framgångsrikt med ungefär samma demografiska och 
socioekonomiska bakgrundsfaktorer. I föregående kapitel gick jag igenom 
föreningsforskningens ”standardfaktorer” och samma faktorer har också 
kommit att åberopas flitigt inom forskningen om politiskt engagemang. 

När det gäller kön har det till exempel visat sig att vardagsmanifestationer 
utgör något av en kvinnlig domän (Micheletti 2004), medan förhållandet 
vanligen är det omvända när det gäller partiaktiviteter och politiska 
kontakter. Könsskillnaden när det gäller de två senare aktiviteterna har dock 
minskat väsentligt under de senaste decennierna (Teorell och Westholm 
1999a:20; Petersson, Westholm och Blomberg 1989:147–154). Liksom för 
föreningsdeltagande går det vidare att skönja ett ganska tydligt 
åldersmönster när det gäller partiaktiviteter, med särskilt höga 
deltagandenivåer bland människor i övre medelåldern. För protester fanns 
under 1970- och 1980-talen ett omvänt samband, det vill säga en högre 

                               
12 Med tanke på att både kontakter och vardagsmanifestationer är variabler med få skalsteg 
och relativt skeva fördelningar, är vanlig linjär regression långt ifrån någon optimal 
analysmetod ur statistisk synvinkel. Framför allt riskerar standardfelen att bli underskattade, 
vilket innebär att enskilda koefficienter kan framstå som statistiskt säkerställda på en given 
nivå, trots att de inte borde vara det. En metod som bättre, om än inte problemfritt, förmår att 
hantera den här typen av beroende variabler är ordinal logistisk regression (Long 1997: 
kapitel 5; Svallfors 2004:252). 
13 I de följande analyserna är variablerna partiaktiviteter och protester omkodade till 
dikotomier, där 0 står för att inte ha gjort någon aktivitet alls, medan 1 står för att ha gjort 
minst en aktivitet. Den här omkodningen har visat sig utgöra en förutsättning för att få till 
stånd stabila lösningar vid beräkningen av marginaleffekter i följande analyser och jag har 
därför ansett det vara befogat att genomföra den trots att den medför viss informationsförlust. 
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aktivitet bland yngre människor. Detta mönster har emellertid gradvis 
försvunnit, vilket går att tolka som att protesterna utövade större lockelse på 
den så kallade 68-generationen än vad de gör på unga människor idag 
(Teorell och Westholm 1999a:25f). 

Utbildning, klasstillhörighet och sysselsättningssituation brukar också 
uppvisa tydliga samband med delaktighet och påverkansmöjligheter. 
Personer med högre utbildning har i allmänhet större tilltro till sin egen 
förmåga att påverka. Högutbildade deltar också mer i olika typer av politiska 
aktiviteter, även om skillnaderna när det gäller partiaktiviteter vanligen är 
små. På liknande sätt är högre tjänstemän i genomsnitt mer politiskt aktiva 
än arbetare och förvärvsarbetande mer aktiva än arbetslösa (Teorell och 
Westholm 1999a:27–39; Adman 2004: kapitel 3 och 4). Motsvarande 
samband återfinns regelmässigt även i den internationella 
deltagandeforskningen (Leighley 1995). 

För vissa politiska aktiviteter går det också att visa att människors sociala 
situation har betydelse för deras politiska deltagande. Ett av de klassiska 
resultaten i forskningen om valdeltagande är till exempel att gifta och 
sammanboende går och röstar i högre grad än andra. Vad detta beror på är 
inte helt klarlagt, men en populär hypotes är att det uppstår ett socialt tryck, 
makarna emellan, att gå och rösta (Teorell och Westholm 1999b:158ff; 
Holmberg 1990:90; Wolfinger och Rosenstone 1980:44f). I amerikansk 
forskning har man också pekat på att förekomsten av barn i familjen tenderar 
att hålla kvinnor utanför politiken, men inte män. Detta antas bland annat 
bero på att kvinnor i USA arbetar mindre när det kommer barn, medan 
männen snarare arbetar mer, vilket i sin tur har betydelse för såväl förmågan 
att delta i politiska aktiviteter som sannolikheten att få förfrågningar om att 
delta (Burns, Schlozman och Verba 2001: kapitel 12). 

Avslutningsvis har man i såväl svensk som internationell forskning pekat 
på betydelsen av olika demografiska och socioekonomiska kontextfaktorer 
även när det gäller politiskt intresse och deltagande (se t.ex. Books och 
Prysby 1991; Huckfeldt och Sprague 1993). Exempelvis visar Strömblad 
(2003: kapitel 3 och 4) att det i svenska storstäder finns negativa samband 
mellan områdesfattigdom, i termer av andelen arbetslösa, och vissa former 
av politiskt engagemang. Enligt Strömblad beror detta på att den sociala 
miljön i områden där många människor är arbetslösa utgör en negativ faktor 
när det gäller de boendes möjligheter att påverka politiska beslutsprocesser. 

Kontroll för standardfaktorerna 
Mot bakgrund av den samlade kunskapsmassa som ovan redovisats är det 
fullt rimligt att tänka sig att de effekter av antalet föreningsmedlemskap som 
ofta brukar observeras i analyser utan kontroll för de gemensamma 
standardfaktorerna kommer att försvinna när vi för in dessa faktorer. I tabell 
5.8 undersöker jag om så är fallet när det gäller sambanden mellan 
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föreningsdeltagande och de olika formerna av politiskt engagemang i MBU 
2003. Effekten av det totala antalet medlemskap utan kontrollfaktorer 
redovisas i den vänstra kolumnen, medan effekten vid kontroll för 
standardfaktorerna redovisas i den högra kolumnen. 
 
Tabell 5.8. Effekter av det totala antalet medlemskap i föreningar på olika former av 
politiskt engagemang 

Former av politiskt engagemang Modell 1 
Inga kontrollvariabler 

Modell 2  
Kontroll för standardfaktorerna 

Politisk självtilltro 0,02** 0,01** 
(OLS, N = 1765) (0,00) (0,00) 

Politisk systemtilltro 0,01** 0,01* 
(OLS, N = 1750) (0,00) (0,00) 

Röstning i kommunalvalet 2002 0,32** 0,22** 
(BRM, N = 1929) (0,05) (0,05) 

Röstning i EUP-valet 2004 0,22** 0,14** 
(BRM, N = 1792) (0,03) (0,04) 

Partiaktiviteter 0,31** 0,29** 
(BRM, N = 1975)  (0,04) (0,05) 

Protester 0,26** 0,34** 
(BRM, N = 1973) (0,04) (0,05) 

Privata kontakter 0,11** 0,10* 
(ORM, N = 1975) (0,04) (0,05) 

Politiska kontakter 0,33** 0,25** 
(ORM, N = 1975) (0,04) (0,04) 

Vardagsmanifestationer 0,23** 0,21** 
(ORM, N = 1964) (0,03) (0,03) 

Kommentar: MBU 2003. OLS = Vanlig linjär regression. BRM = Binär logistisk regression. 
ORM = Ordinal logistisk regression. Standardfel inom parentes. I modell 2 ingår följande 
kontrollfaktorer: kön, ålder, ålder i kvadrat, födelseland/-region, utbildning, inkomst, 
sysselsättning, klass, yrkesposition, barn i bostaden, civilstånd, boendeort, upplåtelseform, 
områdesfattigdom och invandrartäthet. Statistisk signifikans vid tvåsidigt test: ** p < 0,01, * p 
< 0,05. 

Som vi kan se är effekten av föreningsmedlemskap på politisk systemtilltro 
och politiska kontakter endast statistiskt säkerställd på den lägre 
säkerhetsnivån, 95 procent, vid kontroll för standardfaktorerna. Vi ser också 
att effekterna av antalet föreningsmedlemskap minskar när vi går från den 
vänstra till den högra kolumnen för båda röstningsvariablerna och för 
politiska kontakter. Däremot är effekterna så gott som oförändrade för 
politisk självtilltro, partiaktiviteter och vardagsmanifestationer. Och när det 
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gäller protester ser vi till och med att effekten av föreningsmedlemskap ökar 
när vi tar hänsyn till de olika kontrollvariablerna. 

Min tolkning av de här resultaten är att vi måste sätta ett stort frågetecken 
för sambanden mellan föreningsdeltagande och politisk systemtilltro 
respektive privata kontakter. Mycket talar för att de samband vi ser mellan 
föreningsdeltagande och dessa två variabler är skenbara. Ett frågetecken, fast 
något mindre, bör också sättas för föreningsdeltagandets effekter på 
röstningsvariablerna och på politiska kontakter. När det gäller de övriga 
variablerna finns det däremot inget som talar för att sambandet med 
föreningsdeltagande skulle bero på selektion efter demografiska eller 
socioekonomiska linjer. 

Däremot finns det anledning att diskutera om de effekter av 
föreningsdeltagande som vi hittills har sett är stora eller små. Eftersom 
regressionskoefficienterna i tabell 5.8 har olika innebörd beroende på 
analysmetod är det vanskligt att försöka bilda sig en uppfattning om 
effekternas storlek enbart utifrån dem. I tabell 5.9 har jag därför omvandlat 
de olika koefficienterna till procentuella effekter. Även här bör vi dock vara 
medvetna om att det finns skillnader beroende på analysmetod, vilket gör att 
försiktighet bör iakttas när det gäller jämförelser mellan de olika variablerna. 

För självtilltro och systemtilltro står procentangivelserna i den högra 
kolumnen i tabell 5.9 för den genomsnittliga ökningen i respektive attityd 
när antalet föreningsmedlemskap ökar med en standardavvikelse (1,95 
föreningstyper). Den politiska självtilltron ökar alltså i genomsnitt med 2,2 
procentenheter vid en ökning med 1,95 föreningsmedlemskap, vilket kan 
jämföras med den genomsnittliga skillnad på fem procentenheter som vi såg 
mellan infödda utan utländsk bakgrund och invandrade födda i Syd i tabell 
5.2. För röstningsvariablerna, partiaktiviteter och protester anger 
motsvarande procentangivelser istället hur sannolikheten för att rösta 
respektive att utföra minst en partiaktivitet/protest ökar när antalet 
föreningsmedlemskap ökar med en standardavvikelse. Exempelvis ser vi att 
sannolikheten för att gå och rösta i kommunalvalet 2002 i genomsnitt ökade 
med 5,5 procent vid en standardavvikelses ökning av antalet 
föreningsmedlemskap. Avslutningsvis anger procentangivelserna för 
kontakter och vardagsmanifestationer hur den genomsnittliga sannolikheten 
för att göra ytterligare en aktivitet av respektive slag påverkas av en 
standardavvikelses ökning av antalet föreningsmedlemskap. Sannolikheten 
för att delta i ytterligare en vardagsmanifestation ökar till exempel med 4,0 
procent vid en sådan ökning i föreningsdeltagande. För samtliga variabler 
gäller att övriga demografiska och socioekonomiska faktorer är 
konstanthållna vid sina respektive medelvärden.14 

                               
14 Anledningen till att jag har valt att studera vad som händer vid en standardavvikelses 
förändring i föreningsdeltagande är att jag har velat underlätta jämförelsen med effekten av 
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Tabell 5.9. Föreningsmedlemskap vs utbildning 

Former av politiskt engagemang Utbildning Föreningsmedlemskap 

Politisk självtilltro 2,7** 2,2** 
(OLS, N = 1765)   
Politisk systemtilltro 2,3** 1,2* 
(OLS, N = 1750)   
Röstning i kommunalvalet 2002 6,1** 5,5** 
(BRM, N = 1929)   
Röstning i EUP-valet 2004 11,0** 6,5** 
(BRM, N = 1792)   
Partiaktiviteter -0,4 3,9** 
(BRM, N = 1975)    
Protester -0,6 6,4** 
(BRM, N = 1973)   
Privata kontakter 0,3 0,7* 
(ORM, N = 1975)   
Politiska kontakter 1,5** 2,7** 
(ORM, N = 1975)   
Vardagsmanifestationer 3,5** 4,0** 
(ORM, N = 1964)   

Kommentar: MBU 2003. OLS = Vanlig linjär regression. BRM = Binär logistisk regression. 
ORM = Ordinal logistisk regression. För de två måtten på tilltro anger koefficienterna den 
förväntande procentuella ökningen vid en ökning med en standardavvikelse i utbildning 
respektive föreningsdeltagande. För övriga mått anger koefficienterna hur sannolikheten för 
en ökning med en enhet i den beroende variabeln förändras vid en ökning med en 
standardavvikelse i respektive oberoende variabel. I samtliga fall gäller att övriga oberoende 
variabler hålls konstanta vid sina medelvärden (Long och Freese 2003:141–144, 179–181). ** 
p < 0,01, * p < 0,05. 

Uppgifterna i den högra kolumnen konkretiserar därmed de 
regressionskoefficienter som redovisades i tabell 5.8. Däremot är det 
fortfarande svårt att avgöra om effekterna av föreningsdeltagande ska 
betraktas som stora eller små. För att uttala oss om den saken behöver vi 
någon slags referenspunkt. Av detta skäl har jag på motsvarande sätt 
beräknat procentuella effekter för en standardavvikelses ökning i variabeln 
utbildning (3,55 år), vilken alltså i det här sammanhanget får tjäna som en så 
kallad proxyvariabel för socioekonomisk status (jfr Petersson, Westholm och 
Blomberg 1989:222–230). 

                                                                                                                             
utbildning. Standardavvikelsen är ett statistiskt mått som anger den genomsnittliga avvikelsen 
från medelvärdet i en given fördelning (Edling och Hedström 2003:30–32). 
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Vi ser därigenom att en standardavvikelses ökning i föreningsdeltagande 
har ungefär lika stor betydelse som en standardavvikelses ökning i 
utbildning när det gäller politisk självtilltro, röstning i kommunalvalet 2002 
och vardagsmanifestationer. Däremot tycks utbildning ha större betydelse än 
föreningsdeltagande för politisk systemtilltro och röstning i EUP-valet 2002, 
medan det omvända gäller för partiaktiviteter, protester och politiska 
kontakter. För privata kontakter tycks varken utbildning eller 
föreningsdeltagande ha någon större betydelse, vilket stämmer väl överens 
med Verba och Nies tidigare refererade iakttagelser. Även om en jämförelse 
av det här slaget naturligtvis får tolkas med viss försiktighet talar resultaten, 
särskilt givet utbildningsvariabelns allmänt erkända betydelse för politiska 
attityder och politiskt deltagande, för att föreningsdeltagandets effekter på 
politiskt engagemang bör tas på allvar. 

Nedbrytning på föreningsdeltagandets syfte och form 
I de hittills redovisade analyserna har föreningsdeltagande operationaliserats 
som det totala antalet medlemskap i föreningar. Vi har alltså varken tagit 
hänsyn till föreningsdeltagandets syfte, politiskt eller icke-politiskt, eller 
dess form, aktivt eller passivt. Enligt statsvetaren Jan Teorell är ett sådant 
hänsynstagande inte heller nödvändigt, eftersom det enligt hans studie endast 
är antalet föreningsmedlemskap, aktiva såväl som passiva, som har betydelse 
för det politiska engagemanget.15 Förklaringen till detta är enligt Teorell att 
föreningsdeltagandets positiva effekter på politiskt engagemang beror både 
på den övning i olika politiskt användbara färdigheter, som aktiva 
medlemmar kan tillgodogöra sig, och på den ökade sannolikheten för att få 
förfrågningar om att delta i politiska aktiviteter som kommer både aktiva och 
passiva medlemmar till del. Jag kommer att ta fasta på dessa båda hypoteser 
om varför föreningsdeltagande påverkar politiskt engagemang i nästa avsnitt. 
Innan dess vill jag emellertid undersöka om det verkligen stämmer att 
effekten på politiskt engagemang enbart kommer an på antalet 
föreningsmedlemskap, och inte på dess syfte eller form. 

För att ta reda på vilken betydelse deltagande i olika typer av föreningar 
har för olika former av politiskt engagemang har jag i tabell 5.10 delat upp 
variabeln föreningsmedlemskap i politiska respektive icke-politiska 

                               
15 ”I have raised two questions in this article. First, is it the number of associations to which 
one belongs or the extent to which one is dissimilar to other members or activists of those 
associations, regardless of their number, that determines political participation? The answer, 
at least in Sweden in 1997, is: the number. Political participation is an effect of connections to 
a multitude of organizations, not of diverse social characteristics within organizations. 
Second, does the social capital mechanism of recruitment or the human capital mechanism of 
civic skills explain this effect? The answer is: both, but whereas civic skills can explain only 
the effect of active membership, recruitment can also account for the effect of being a passive 
member” (Teorell 2003:62). 
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föreningar (jfr figur 3.1).16 Resultaten i tabell 5.10 visar att antalet 
föreningsmedlemskap i icke-politiska föreningar har statistiskt säkerställda 
effekter på minst 99 procents nivå för politisk självtilltro, röstning i 
kommunalvalet 2002, partiaktiviteter, protester och politiska kontakter. Det 
finns också en statistiskt säkerställd effekt på 95 procents nivå för röstning i 
EUP-valet och vardagsmanifestationer. Däremot finns det inga effekter av 
medlemskap i icke-politiska föreningar på politisk systemtilltro och privata 
kontakter. 

 
Tabell 5.10. Effekter av antalet medlemskap i politiska respektive icke-politiska 
föreningar på olika former av politiskt engagemang 

Former av politiskt engagemang Icke-politiska föreningar Politiska föreningar 

Politisk självtilltro 0,01** 0,01** 
(OLS, N = 1765) (0,00) (0,00) 

Politisk systemtilltro 0,00 0,01* 
(OLS, N = 1750) (0,00) (0,00) 

Röstning i kommunalvalet 2002 0,27** 0,14 
(BRM, N = 1929) (0,07) (0,12) 

Röstning i EUP-valet 2004 0,10* 0,20** 
(BRM, N = 1792) (0,05) (0,08) 

Partiaktiviteter 0,22** 0,38** 
(BRM, N = 1975)  (0,07) (0,09) 

Protester 0,24** 0,51** 
(BRM, N = 1973) (0,07) (0,09) 

Privata kontakter 0,01 0,28** 
(ORM, N = 1975) (0,07) (0,09) 

Politiska kontakter 0,15** 0,42** 
(ORM, N = 1975) (0,05) (0,08) 

Vardagsmanifestationer 0,09* 0,46** 
(ORM, N = 1964) (0,04) (0,06) 

Kommentar: MBU 2003. OLS = Vanlig linjär regression. BRM = Binär logistisk regression. 
ORM = Ordinal logistisk regression. Standardfel inom parentes. I analyserna ingår följande 
kontrollfaktorer: kön, ålder, ålder i kvadrat, födelseland/-region, utbildning, inkomst, 
sysselsättning, klass, yrkesposition, barn i bostaden, civilstånd, boendeort, upplåtelseform, 
områdesfattigdom och invandrartäthet. Statistisk signifikans vid tvåsidigt test: ** p < 0,01, * p 
< 0,05. 

                               
16 Möjligen vore det mer korrekt att tala om mer respektive mindre politiskt inriktade 
föreningar, eftersom den här indelningen är baserad på figur 3.1. De så kallade icke-politiska 
föreningarna utgörs alltså här av ekonomiska intresseföreningar och hobbyföreningar, medan 
de politiska föreningarna utgörs av politiska intresseföreningar och solidaritetsföreningar. 



 122 

För medlemskap i politiska föreningar är det bara i förhållande till röstning i 
kommunalvalet 2002 som det inte finns någon statistiskt säkerställd effekt. 
När vi i övrigt jämför koefficienternas storlek radvis ser vi att effekterna är 
större för medlemskap i politiska föreningar än för medlemskap i icke-
politiska föreningar för alla andra former av deltagande. De starka effekterna 
av medlemskap i politiska föreningar innebär att det finns goda skäl att 
ifrågasätta Teorells tes om föreningstypernas utbytbarhet. Deltagande i 
politiskt inriktade föreningar uppvisar ett starkare samband med olika former 
av politiskt engagemang än vad deltagande i icke-politiska föreningar gör. 
Det är emellertid nödvändigt att analysera olika kategorier av föreningar var 
för sig för att upptäcka att så är fallet, eftersom personer som är med i få 
föreningar sällan är med i politiska föreningar. 

I tabell 5.11 för jag så in distinktionen mellan passiva medlemskap och 
aktivt deltagande genom att använda det totala antalet medlemskap och 
antalet föreningstyper där svarspersonen deltar aktivt som oberoende 
variabler.17 I de fall någon av de statistiskt säkerställda effekterna i tabell 
5.10 går att koppla specifikt till antingen aktiva eller passiva medlemskap 
kommer vi i tabell 5.11 att se att den ena av de två koefficienterna är 
statistiskt säkerställd, och kanske också något större än den samlade 
koefficienten i tabell 5.10. Är det istället så att den statistiskt säkerställda 
effekten i tabell 5.10 går att koppla till både passiva medlemskap och aktivt 
deltagande kommer de två koefficienterna i tabell 5.11 att vara ungefär lika 
stora. På grund av så kallad multikollinearitet är det emellertid inte säkert att 
någon av de två effekterna kommer att vara statistiskt säkerställd, trots att 
den samlade effekten av passiva medlemskap och aktivt deltagande är det (se 
Edling och Hedström 2003:145–149). För att rätt bedöma resultaten i tabell 
5.11 måste vi därför ha tabell 5.10 som referenspunkt i de fall där effekterna 
inte tydligt går att hänföra till antingen passiva medlemskap eller aktivt 
deltagande.18 

Om vi här börjar med måtten för upplevda påverkansmöjligheter, ser vi 
att aktivt deltagande i icke-politiska föreningar tycks ha viss betydelse för 
politisk självtilltro, medan passiva medlemskap inte har det. För systemtilltro 
är huvudresultatet däremot att föreningsdeltagande inte har så stor betydelse 
oavsett syfte och form. 

Resultatet för röstning i kommunalvalet 2002 är intressant så till vida att 
det är den enda beroende variabeln för vilken antalet passiva medlemskap i 
                               
17 När vi kontrollerar för aktivt deltagande kommer koefficienten för det totala antalet 
medlemskap i praktiken att stå för effekten av antalet passiva medlemskap. 
18 Den bivariata korrelationen mellan det totala antalet föreningsmedlemskap och antalet 
föreningstyper där svarspersonen deltar aktivt uppgår till r = 0,67 för icke-politiska föreningar 
och r = 0,69 för politiska föreningar. Den förklarade variansen vid en analys med det totala 
antalet medlemskap som beroende variabel och antalet aktiva medlemskap tillsammans med 
standardfaktorerna som oberoende variabler uppgår till 0,55, det vill säga fortfarande klart 
lägre än den smärtgräns för multikollinearitet på 0,75 som Edling och Hedström (2003:147) 
talar om. 
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icke-politiska föreningar utgör den viktigaste variabeln. Den absoluta 
effekten av aktivt deltagande i politiska föreningar är i och för sig större än 
effekten av antalet medlemskap i icke-politiska föreningar, men det är bara 
den senare effekten som är statistiskt säkerställd. Värt att notera här är för 
övrigt att effekten av antalet medlemskap i politiska föreningar faktiskt är 
svagt negativ. För röstning i EUP-valet är mönstret annorlunda. Här har 
aktivt deltagande i politiska föreningar en tydlig, och statistiskt säkerställd, 
positiv effekt, medan varken antalet medlemskap eller aktivt deltagande i 
icke-politiska föreningar tycks ha någon betydelse. Sambandet mellan 
föreningsdeltagande och röstningsbeteende ser alltså olika ut för olika 
politiska val. 

 
Tabell 5.11. Effekter av medlemskap respektive aktivt deltagande i politiska 
respektive icke-politiska föreningar på olika former av politiskt engagemang 

 Icke-politiska föreningar Politiska föreningar 

Former av politiskt engagemang Totalt antal 
medlemskap 

Aktivt 
deltagande 

Totalt antal 
medlemskap 

Aktivt 
deltagande 

Politisk självtilltro 0,00 0,01* 0,01 0,01 
(OLS, N = 1607) (0,00) (0,00) (0,01) (0,01) 

Politisk systemtilltro 0,00 0,01 0,01 0,00 
(OLS, N = 1594) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) 

Röstning i kommunvalet 2002 0,21** 0,15 -0,04 0,36 
(BRM, N = 1761) (0,08) (0,12) (0,17) (0,22) 

Röstning i EUP-valet 2004 0,04 0,13 -0,04 0,47** 
(BRM, N = 1636) (0,06) (0,08) (0,10) (0,13) 

Partiaktiviteter 0,16 0,10 0,21 0,29 
(BRM, N = 1807)  (0,09) (0,12) (0,13) (0,17) 

Protester 0,07 0,32** 0,30* 0,35* 
(BRM, N = 1805) (0,08) (0,12) (0,13) (0,17) 

Privata kontakter 0,02 -0,03 0,26 0,06 
(ORM, N = 1807) (0,08) (0,12) (0,13) (0,18) 

Politiska kontakter 0,02 0,25** 0,22* 0,35** 
(ORM, N = 1807) (0,07) (0,09) (0,10) (0,13) 

Vardagsmanifestationer 0,05 0,09 0,39** 0,12 
(ORM, N = 1796) (0,05) (0,07) (0,09) (0,11) 

Kommentar: MBU 2003. OLS = Vanlig linjär regression. BRM = Binär logistisk regression. 
ORM = Ordinal logistisk regression. Standardfel inom parentes. I analyserna ingår följande 
kontrollfaktorer: kön, ålder, ålder i kvadrat, födelseland/-region, utbildning, inkomst, 
sysselsättning, klass, yrkesposition, barn i bostaden, civilstånd, boendeort, upplåtelseform, 
områdesfattigdom och invandrartäthet. Statistisk signifikans vid tvåsidigt test: ** p < 0,01, * p 
< 0,05. 
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När det gäller partiaktiviteter verkar det inte spela så stor roll om man är 
aktiv eller passiv medlem. Deltagande i såväl politiska som icke-politiska 
föreningar uppvisar statistiskt säkerställda effekter i tabell 5.10, medan ingen 
av de redovisade effekterna är signifikant i tabell 5.11. I övrigt ser vi att 
aktivt deltagande i icke-politiska föreningar har tydliga effekter på protester 
och politiska kontakter, medan passiva medlemskap i samma föreningstyp 
inte har någon egentlig betydelse för dessa deltagandeformer. När det gäller 
deltagande i politiska föreningar ser vi tydliga effekter av såväl aktiva som 
passiva medlemskap på protester och politiska kontakter, medan det 
egentligen bara är antalet passiva medlemskap i politiska föreningar som 
tycks ha effekt på vardagsmanifestationer och privata kontakter. 

Sammanfattningsvis vill jag lyfta fram att aktivt deltagande i icke-
politiska föreningar har betydelse för politisk självtilltro, protester och 
politiska kontakter, samt att passiva medlemskap i icke-politiska föreningar 
uppvisar ett samband med röstning i kommunalvalet 2002. I övrigt är det i 
huvudsak deltagande i politiska föreningar, aktivt och passivt, som har 
säkerställda effekter på de undersökta formerna av politiskt engagemang. Vi 
har skäl att återkomma till dessa resultat efter den prövning av olika 
mobiliserings- och selektionshypoteser som nu följer. 

Mobilisering eller selektion? 
Resultaten i föregående avsnitt har i flera avseenden stärkt argumentet att 
föreningsdeltagande utgör en viktig förklaring till variationen i olika former 
av politiskt engagemang. Effekten kvarstår i regel vid kontroll för 
standardfaktorerna. Ännu återstår emellertid möjligheten att de observerade 
sambanden mellan föreningsdeltagande och politiskt engagemang beror på 
en slags bakomliggande psykologisk disposition – en slags smak för 
deltagande – som av någon anledning är starkare hos vissa människor än hos 
andra, oavsett socioekonomiska och andra bakgrundsegenskaper. I syfte att 
undersöka hållbarheten i denna invändning kommer jag i det här avsnittet att 
operationalisera och pröva en hypotes kopplad till den så kallade 
selektionsmodellen och två olika hypoteser kopplade till den så kallade 
mobiliseringsmodellen. Därmed anträder jag en balansgång mellan å ena 
sidan det överdrivet försiktiga konstaterandet att det inte går att uttala sig om 
processer av orsak och verkan på grundval av tvärsnittsundersökningar, å 
andra sidan den alltför vanliga praktiken att hänvisa till tänkbara 
orsaksmekanismer utan att försöka pröva dem empiriskt. 

Medborgerliga färdigheter och rekrytering 
En mobiliseringshypotes som framförts och studerats av bland andra Verba, 
Schlozman och Brady (1995; se också Teorell 2003; Adman 2004; Adman 
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och Strömblad 2000) är att föreningsdeltagande underlättar politiskt 
deltagande genom att tillhandahålla övning i medborgerliga färdigheter 
(civic skills), som till exempel att skriva brev, ordna möten och tala inför 
andra människor. Tanken är att denna övning gör det lättare att använda 
dessa färdigheter när man som medborgare vill agera politiskt genom att till 
exempel ta kontakt med folkvalda eller ordna protestmöten.19 Om denna 
hypotes är riktig skulle det också kunna betyda att föreningsdeltagande är 
särskilt viktigt för socioekonomiskt svaga individer som saknar andra 
möjligheter att öva den här typen av färdigheter. 

Hypotesen om medborgerliga färdigheter har fått stöd i flera empiriska 
studier (se t.ex. nyss nämnda referenser), men den har också fått kritik 
eftersom den inte förklarar hur det kan komma sig att både aktiva och 
passiva föreningsmedlemmar brukar vara mer politiskt aktiva än icke-
medlemmar (Teorell 2003:51). Två andra, och varandra näraliggande, 
hypoteser som bättre förmår förklara även passiva föreningsmedlemmars 
politiska aktivitet har därför föreslagits. Båda kan sägas ha med 
informationsflöden att göra, och de hämtar sin inspiration från studier av 
sociala relationer i bland annat näringslivet (se Teorell 2003; jfr Burt 1992; 
Granovetter 1973). 

Den ena hypotesen handlar om den information som går till den enskilde 
individen. Tanken är här att en person som ingår i sociala nätverk nås av mer 
och tidigare information än andra. 

Som medlem i en förening kan individen på annat sätt upplysas om vilka 
förutsättningar – hot och möjligheter – som råder för det intresse föreningen 
representerar (i alla fall på det sätt som föreningens ledning framställer det). 
Detta kan stärka individens motivation att delta, exempelvis genom ökat 
missnöje eller mer uttalade eller radikala preferenser ... Konsekvensen skulle 
kunna vara ökat politiskt deltagande (Adman 2004:67). 

Man kan alltså säga att denna hypotes handlar om mobilisering genom 
informationsspridning. Det är, som Per Adman uttrycker det, ”individens 
motivation att delta” som tänks öka (jfr Selle och Strømsnes 2001). 

Den andra hypotesen handlar om den information som går ut från 
individen till andra medlemmar av det sociala nätverket. Här är tanken att 
den som ingår i ett socialt sammanhang, till exempel en förening, har större 
sannolikhet att bli tillfrågad om att delta i olika typer av aktiviteter än andra 
människor. Inte på grund av att individen nödvändigtvis är mer lämpad för 
aktiviteten än någon annan utan helt enkelt för att han/hon finns i åtanke hos 
den som frågar. Det här är alltså en hypotes om rekrytering och den har fått 

                               
19 ”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, Schlozman och Brady 1995:304). 
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empiriskt stöd i såväl svenska som internationella undersökningar (Verba, 
Schlozman och Brady 1995:388ff; Teorell 2003:62). 

I de följande analyserna kommer jag att pröva hypoteserna om 
medborgerliga färdigheter och rekrytering.20 Medborgerliga färdigheter 
operationaliseras här med hjälp av frågor om fyra olika aktiviteter i 
föreningslivet, vilka ställdes till samtliga svarspersoner som rapporterat 
medlemskap i minst en föreningstyp.21 Svaren på de här frågorna har 
sammanfattats med hjälp av ett additivt index som normerats så att det 
minimala värdet är 0 och det maximala 1. Till följd av att frågorna inte 
ställdes till personer som helt står utanför föreningslivet, och att vissa 
svarspersoner som fick dem därtill avstod från att svara på en eller flera av 
dem, har jag tvingats välja mellan att imputera, det vill säga på konstgjord 
väg tillskriva, ett antal värden på variabeln medborgerliga färdigheter eller 
att utesluta ett större antal observationer. Av två problematiska alternativ har 
jag valt det senare, vilket innebär att antalet observationer är lägre än i 
övriga analyser. 

Rekryteringshypotesen operationaliseras med hjälp av en fråga där 
svarspersonerna har fått uppge om de under det senaste året blivit tillfrågade 
om att delta i någon eller några av de politiska aktiviteter som räknats upp i 
frågebatteriet om politiskt deltagande.22 För var och en av 
deltagandedimensionerna partiaktiviteter, protester, kontakter och 
vardagsmanifestationer har jag ställt samman additiva index över antalet 
förfrågningar. För partiaktiviteter är det maximala antalet förfrågningar 
endast två, eftersom övriga indikatorer som ingår i denna dimension – 
medlem i politiskt parti, deltagit i aktivitet i politiskt parti och arbetat ideellt 
i politiskt parti – är hämtade från föreningsbatteriet där frågor om rekrytering 
inte ställdes. I övrigt utgörs det maximala antalet förfrågningar i respektive 
index av antalet indikatorer. Tyvärr ställdes det inga frågor om rekrytering 
till röstning i MBU 2003, så för de två röstningsvariablerna får vi nöja oss 
med att pröva hypotesen om medborgerliga färdigheter. 

En fråga man kan ställa sig när det gäller operationaliseringen av 
rekryteringshypotesen är om man ska ta med samtliga förfrågningar eller om 
man ska begränsa sig till de förfrågningar som enligt svarspersonen kommit 
                               
20 Tyvärr erbjuder varken MBU 2003 eller VPS 2004 något riktigt bra mått för att pröva 
hypotesen om informationsspridning. 
21 I MBU 2003 löd frågan på följande sätt: ”Jag kommer nu att läsa upp några saker som 
människor ibland gör inom föreningslivet. Hur ofta brukar du göra något av följande inom 
ramen för din aktivitet i föreningslivet: (a) Vara med och fatta beslut på ett möte? (b) Planera, 
eller sitta ordförande för, ett möte? (c) Förbereda eller hålla ett mötesanförande? (d) Skriva en 
text, annat än privatbrev, minst några sidor lång?” Svarsalternativen var följande: ”Några 
gånger i veckan”, ”Några gånger i månaden”, ”Några gånger per år” och ”Aldrig eller nästan 
aldrig”. 
22 I MBU 2003 löd frågan på följande sätt: ”På det här kortet finns en lista över de aktiviteter 
vi nyss talat om. Har du under de senaste 12 månaderna fått en förfrågan om att delta i någon 
av dessa aktiviteter för att därigenom åstadkomma förbättringar eller motverka försämringar i 
samhället?” 
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från personer verksamma inom föreningslivet.23 I linje med Teorell (2003) 
och Brady, Schlozman och Verba (1999) har jag här valt att inkludera 
samtliga förfrågningar, med motiveringen att föreningsdeltagande kan tänkas 
öka sannolikheten för rekrytering både genom att man kommer i kontakt 
med rekryterare i föreningslivet och genom att man i sin egenskap av 
föreningsdeltagare kan attrahera rekryterare även utanför föreningslivet.24 
För säkerhets skull har jag dock även utfört analyser med en 
rekryteringsvariabel uppdelad i förfrågningar från personer inom 
föreningslivet respektive utom föreningslivet. Dessa analyser visar, 
intressant nog, att båda typerna av förfrågningar har statistiskt säkerställda 
positiva effekter i de fall där även den samlade rekryteringsvariabeln är 
signifikant. Antagandet att föreningsdeltagande ökar sannolikheten för att få 
förfrågningar både innanför och utanför föreningslivet får därmed stöd. 

Politiskt intresse – ett uttryck för en aktiv disposition? 
Finns det en skiljelinje i befolkningen mellan aktiva personer som gärna 
deltar både föreningar och i politiken, och mer passiva personer som hellre 
stannar hemma i soffan? Enligt företrädarna för den psykologiskt inspirerade 
selektionshypotesen är svaret på denna fråga ja, och detta skulle då vara 
skälet till att vi observerar positiva samband mellan föreningsdeltagande och 
olika former av politiskt engagemang. 

En faktor som har kommit att lyftas fram som en möjlig indikator på 
människors disposition i förhållande till deltagande av olika slag är politiskt 
intresse, det vill säga i vilken utsträckning människor uppger sig vara 
intresserade av samhällsfrågor och politiska skeenden (Armingeon 
2007:363; Goul Andersen 2004:123).25 Tanken här är alltså att politiskt 
intresse utgör en förklaringsfaktor till variationen i föreningsdeltagande, 
snarare än tvärtom. 

                               
23 En sådan distinktion är möjlig att göra tack vare en följdfråga där svarspersonerna med 
hjälp av elva olika alternativ fick beskriva den person som kom med förfrågningen. Två av 
dessa alternativ var knutna till föreningslivet: ”En person jag känner genom föreningslivet” 
samt ”En okänd person från någon organisation eller förening”. 
24 ”First of all, organizations provide arenas where political activity is encouraged through 
mutual recruitment among fellow members. Second, people joining associational life are 
targeted by requests from either their own or some other organization and hence become 
mobilized into political action. Third, members of organizations are solicited into action by 
their social environment, regardless of whether these associates are in themselves a part of 
organizational life” (Teorell 2003:62). 
25 ”Til gengæld har det højt besungne foreningsliv måske ikke helt så stor demokratisk 
betydning, som det ofte tillægges. Der er tegn på, at deltagelse i foreningslivet kvalificerer til 
politik – giver flere handleressourcer – men effekten er ikke voldsomt stærk, og den svage 
sammenhæng, vi finder mellem politisk interesse og foreningsdeltagelse, kan til gengæld 
næppe tolkes som en læringseffekt, men skal snarere tolkes som udtryk for, at årsagsretningen 
vender den modsatte vej” (Goul Andersen 2004:123). 
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Problemet med att försöka uttala sig om orsaksriktning på grundval av 
tvärsnittsdata ställs här på sin spets. Samtidigt är det värt att göra ett försök, 
eftersom frågan är helt avgörande för tolkningen av de observerade 
sambanden mellan föreningsdeltagande och olika former av politiskt 
engagemang. En möjlighet är att använda den information om 
föreningsdeltagandets syfte och form som presenterats ovan i en analys med 
politiskt intresse som beroende variabel. Om deltagande i föreningar leder 
till ökat politiskt intresse borde vi i de här analyserna kunna se positiva 
effekter av aktivt deltagande i olika typer av föreningar. Är det däremot så 
att det i huvudsak är politiskt intresse som leder till föreningsdeltagande kan 
vi förvänta oss att se en särskilt tydlig effekt av deltagande i politiska 
föreningar, och kanske framför allt i form av passiva medlemskap. 

 
Tabell 5.12. Effekter på politiskt intresse av medlemskap respektive aktivt 
deltagande i politiska respektive icke-politiska föreningar  

 Icke-politiska föreningar Politiska föreningar 

Politiskt intresse Totalt antal 
medlemskap

Aktivt 
deltagande 

Totalt antal 
medlemskap 

Aktivt 
deltagande 

Politiskt intresse i allmänhet 0,00 0,13* 0,23** 0,04 
(ORM, N = 1977) (0,05) (0,07) (0,09) (0,11) 

Intresse för lokalpolitik 0,13** 0,16* 0,08 0,09 
(ORM, N = 1975) (0,05) (0,07) (0,08) (0,10) 
Intresse för politik på riksplanet 
i Sverige 0,00 0,10 0,22** 0,10 
(ORM, N = 1972) (0,05) (0,06) (0,09) (0,13) 

Intresse för internationell politik -0,02 0,06 0,25** 0,11 
(ORM, N = 1967)  (0,05) (0,07) (0,08) (0,11) 

Kommentar: MBU 2003. ORM = Ordinal logistisk regression. Standardfel inom parentes. I 
analyserna ingår följande kontrollfaktorer: kön, ålder, ålder i kvadrat, födelseland/-region, 
utbildning, inkomst, sysselsättning, klass, yrkesposition, barn i bostaden, civilstånd, 
boendeort, upplåtelseform, områdesfattigdom och invandrartäthet. Statistisk signifikans vid 
tvåsidigt test: ** p < 0,01, * p < 0,05. 

I syfte att undersöka sambandet mellan politiskt intresse och 
föreningsdeltagandets syfte och form har jag konstruerat fyra olika mått på 
politiskt intresse. Det första måttet handlar om svarspersonernas intresse för 
politik i allmänhet. De övriga måtten rör, i tur och ordning, lokalpolitik, 
svensk politik på riksplanet samt internationell politik i allmänhet. I samtliga 
fall har svarspersonerna har fått välja mellan de fyra alternativen ”Mycket 
intresserad”, ”Ganska intresserad”, ”Inte särskilt intresserad” och ”Inte alls 
intresserad”. 



 129

I tabell 5.12 ser vi att föreningsdeltagandets effekter på politiskt intresse i 
huvudsak går att koppla till passiva medlemskap i politiska föreningar. När 
det gäller politiskt intresse i allmänhet finns det förvisso också en svag effekt 
av aktivt deltagande i icke-politiska föreningar, men huvudmönstret talar 
ändå för hypotesen att orsaksriktningen mellan föreningsdeltagande och 
politiskt intresse snarare kan beskrivas som att personer med ett starkt 
politiskt intresse väljer att stödja olika politiska föreningar än som att 
föreningsdeltagandet i sig skulle leda till politiskt intresse. Det möjliga 
undantaget från denna slutsats är intresse för lokalpolitik, där både aktiva 
och passiva medlemskap i icke-politiska föreningar leder till ett större 
politiskt intresse, medan deltagande i politiska föreningar är av mindre 
betydelse. Trots detta undantag gör jag bedömningen att orsaksriktningen i 
huvudsak verkar gå från politiskt intresse till föreningsdeltagande, och jag 
operationaliserar därför den psykologiskt inspirerade selektionshypotesen 
som självuppskattat politiskt intresse. Närmare bestämt väljer jag att 
operationalisera hypotesen med hjälp av frågan om politiskt intresse i 
allmänhet. 

Hypotesprövning 
Ett naturligt första steg i prövningen av de tre hypoteserna är att undersöka 
om det överhuvudtaget finns någon koppling mellan olika typer av 
föreningsdeltagande och de respektive hypotesindikatorerna. I tabell 5.13 
genomför jag en analys med distinktioner för både syfte och form i 
föreningsdeltagandet. Variationen i medborgerliga färdigheter analyseras 
med vanlig linjär regressionsanalys medan de andra två variablerna 
analyseras med hjälp av ordinal logistisk regression. 

I den översta raden ser vi som väntat att aktivt deltagande i icke-politiska 
föreningar har en statistiskt säkerställd positiv effekt på medborgerliga 
färdigheter, medan det inte finns någon sådan effekt av antalet passiva 
medlemskap. Mer oväntat är att såväl passiva medlemskap som aktivt 
deltagande i politiska föreningar har effekter på medborgerliga färdigheter. 
Detta resultat ska emellertid knappast tolkas så att passiva medlemskap i 
politiska föreningar ger utrymme för övning i medborgerliga färdigheter, 
utan det beror sannolikt på att passiva medlemmar i politiska föreningar 
vanligen deltar aktivt i andra typer av föreningar där de alltså kan öva sina 
medborgerliga färdigheter. 

När det gäller rekrytering till olika former av politiskt deltagande är det 
tydligt att det finns en stark koppling mellan medlemskap, såväl passiva som 
aktiva, i icke-politiska föreningar och förfrågningar till partiaktiviteter. Detta 
kan tänkas vara ett uttryck för den nära relationen mellan medlemskap i 
fackföreningar och, framför allt socialdemokratiska, partiaktiviteter. 
Däremot tycks medlemskap i politiska föreningar inte ha någon större 
betydelse för rekrytering till partiaktiviteter. 
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I övrigt är det faktiskt bara en enda effekt som är statistiskt säkerställd när 
det gäller rekrytering och den rör betydelsen av aktivt deltagande i politiska 
föreningar för rekrytering till kontakter. Faktum är att det kanske mest 
intressanta resultatet när det gäller rekryteringsvariablerna är de små och 
ibland till och med negativa effekterna av passiva medlemskap. Hypotesen 
om att rekrytering skulle kunna förklara varför även passiva medlemskap 
tycks ha betydelse för politiskt deltagande får inget starkt stöd i den här 
analysen. 

 
Tabell 5.13. Effekter av medlemskap respektive aktivt deltagande i politiska och 
icke-politiska föreningar på färdigheter, rekrytering och politiskt intresse 

 Icke-politiska föreningar Politiska föreningar 

Mobiliserings- och 
selektionshypoteser 

Totalt antal 
medlemskap 

Aktivt 
deltagande 

Totalt antal 
medlemskap 

Aktivt 
deltagande 

Medborgerliga färdigheter -0,01 0,04** 0,03** 0,03** 
(OLS) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) 

Rekr. till partiaktiviteter 0,56** 0,73** 0,08 0,19 
(ORM) (0,17) (0,20) (0,19) (0,24) 

Rekr. till protester 0,00 0,26 -0,05 0,46 
(ORM)  (0,19) (0,24) (0,29) (0,30) 

Rekr. till kontakter -0,08 0,19 -0,15 0,62** 
(ORM) (0,15) (0,21) (0,19) (0,22) 

Rekr. till vardagsmanifestationer -0,09 0,17 0,19 -0,03 
(ORM) (0,09) (0,12) (0,13) (0,16) 

Politiskt intresse -0,08 0,18* 0,23** 0,04 
(ORM) (0,06) (0,09) (0,09) (0,12) 

Kommentar: MBU 2003. OLS = Vanlig linjär regression. ORM = Ordinal logistisk 
regression. Standardfel inom parentes. Det totala antalet observationer är 1249. 
Observationerna fördelar sig på följande sätt över kategorierna: Infödda utan utländsk 
bakgrund – 735; Infödda med utländsk bakgrund – 103; Invandrade födda i Väst – 106; 
Invandrade födda i Öst – 88; Invandrade födda i Syd – 217. I analyserna ingår följande 
kontrollfaktorer: kön, ålder, ålder i kvadrat, födelseland/-region, utbildning, inkomst, 
sysselsättning, klass, yrkesposition, barn i bostaden, civilstånd, boendeort, upplåtelseform, 
områdesfattigdom och invandrartäthet. Statistisk signifikans vid tvåsidigt test: ** p < 0,01, * p 
< 0,05. 

Sammantaget uppvisar samtliga studerade hypoteser i tabell 5.13, givet att vi 
betraktar rekrytering som en hypotes med flera indikatorer, positiva samband 
med föreningsdeltagande i någon form. Frågan är nu om det också finns en 
koppling mellan dessa variabler och de olika formerna av politiskt 
engagemang. I tabellerna 5.14 och 5.15 analyseras effekterna av 
medborgerliga färdigheter och politiskt intresse på självtilltro, systemtilltro 
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och de två olika röstningsvariablerna. I tabellerna 5.16 och 5.17 inkluderas 
därtill effekten av rekrytering i analyserna av partiaktiviteter, protester, 
politiska kontakter och vardagsmanifestationer. 

I tabell 5.14 ser vi till att börja med att båda de prövade hypoteserna får 
stöd i analysen av självtilltro, både när vi prövar dem var för sig (enskild 
prövning) och när vi prövar dem tillsammans (gemensam prövning).26 
Sambandet mellan föreningsdeltagande och politisk självtilltro tycks alltså 
ha att göra både med mobilisering via medborgerliga färdigheter och med 
selektion i form av politiskt intresse. Däremot tycks medborgerliga 
färdigheter inte ha någon koppling till politisk systemtilltro. Det svaga 
samband som vi tidigare har kunnat konstatera mellan föreningsdeltagande 
och politisk systemtilltro tycks alltså inte ha något att göra med denna typ av 
mobilisering. 

 
Tabell 5.14. Effekter av färdigheter och intresse på politisk självtilltro och politisk 
systemtilltro 

 Politisk självtilltro Politisk systemtilltro 

Mobiliserings- och 
selektionshypoteser 

Enskild 
prövning 

Gemensam 
prövning 

Enskild 
prövning 

Gemensam 
prövning 

Medborgerliga färdigheter 0,14** 0,11** 0,06 0,03 
 (0,03) (0,03) (0,03) (0,03) 

Politiskt intresse 0,16** 0,15** 0,13** 0,12** 
 (0,02) (0,02) (0,03) (0,03) 

N 1179 1148 
Kommentar: MBU 2003. OLS-koefficienter. Standardfel inom parentes. I analyserna ingår 
följande kontrollfaktorer: kön, ålder, ålder i kvadrat, födelseland/-region, utbildning, inkomst, 
sysselsättning, klass, yrkesposition, barn i bostaden, civilstånd, boendeort, upplåtelseform, 
områdesfattigdom, invandrartäthet och föreningsdeltagande. Statistisk signifikans vid 
tvåsidigt test: ** p < 0,01, * p < 0,05. 

En liknande slutsats som för systemtilltro går intressant nog att dra när det 
gäller röstning i kommunalvalet 2002. I tabell 5.15 ser vi att politiskt intresse 
har en statistiskt säkerställd effekt på denna röstningsvariabel både i den 
enskilda prövningen och vid kontroll för medborgerliga färdigheter. Den 
senare variabeln uppvisar å andra sidan inte någon säkerställd effekt i dessa 
analyser. För röstning i EUP-valet 2004 har politiskt intresse också en 
statistiskt säkerställd effekt. 

                               
26 Med enskild prövning avses här att jag för in de respektive mobiliserings- och 
selektionshypoteserna var för sig i en analys med de olika kontrollfaktorerna. I den 
gemensamma prövningen för jag därefter in samtliga mobiliserings- och selektionsvariabler 
tillsammans med kontrollvariablerna. 
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Slutsatsen när det gäller röstning blir alltså att sambandet med 
föreningsdeltagande tycks ha en hel del att göra med politiskt intresse, vilket 
alltså innebär att selektionsmodellen får stöd. Däremot får hypotesen om 
mobilisering via medborgerliga färdigheter inget stöd i de här analyserna. 
Min tidigare presenterade tanke om att föreningsdeltagandets betydelse 
skulle kunna vara större när valdeltagandet är lågt som i EUP-valet, än när 
det är högt som i kommunalvalet, fick alltså inget empiriskt stöd. 
 
Tabell 5.15. Effekter av färdigheter och intresse på röstning i kommunalvalet 2002 
och i EUP-valet 2004 

 Röstning i kommunvalet 2002 Röstning i EUP-valet 2004 

Mobiliserings- och 
selektionshypoteser 

Enskild 
prövning 

Gemensam 
prövning 

Enskild 
prövning 

Gemensam 
prövning 

Medborgerliga färdigheter 0,67 0,44 0,64 0,40 
 (0,80) (0,83) (0,40) (0,40) 

Politiskt intresse 1,41** 1,38** 1,27** 1,23** 
 (0,45) (0,45) (0,31) (0,33) 

N 1248 1178 
Kommentar: MBU 2003. BRM-koefficienter. Standardfel inom parentes. I analyserna ingår 
följande kontrollfaktorer: kön, ålder, ålder i kvadrat, födelseland/-region, utbildning, inkomst, 
sysselsättning, klass, yrkesposition, barn i bostaden, civilstånd, boendeort, upplåtelseform, 
områdesfattigdom, invandrartäthet och föreningsdeltagande. Statistisk signifikans vid 
tvåsidigt test: ** p < 0,01, * p < 0,05. 

I gengäld får mobiliseringsmodellen genomgående gott stöd i analyserna av 
de övriga formerna av politiskt deltagande. I tabell 5.16 ser vi till exempel 
att medborgerliga färdigheter och rekrytering har statistiskt säkerställda 
effekter på både partiaktiviteter och protester vid såväl enskild som 
gemensam prövning. Samtidigt måste det dock noteras att effekten av 
medborgerliga färdigheter på både partiaktiviteter och protester minskar 
kraftigt när vi övergår till den gemensamma prövningen. Politiskt intresse 
har inte oväntat tydliga positiva effekter på dessa deltagandeformer. 

Slutsatsen blir alltså att föreningsdeltagandets samband med såväl 
partiaktiviteter som protester beror både på mobilisering och på selektion. En 
komplikation som särskilt aktualiseras när det gäller just de här båda 
deltagandedimensionerna är dock frågan om orsaksriktning. Det skulle 
kunna vara så att deltagande i partiaktiviteter och protester ger 
medborgerliga färdigheter som sänker tröskeln för att delta i liknande 
aktiviteter i föreningslivet, snarare än tvärtom. Det finns förmodligen också 
en särskilt stor risk när det gäller just de här dimensionerna att det snarare är 
tidigare partiaktiviteter och protester som gör att man blir tillfrågad om att 
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delta, än det faktum att man är medlem i någon förening. Trots resultaten i 
tabell 5.16 finns det alltså anledning att anmoda viss försiktighet när det 
gäller slutsatser om mobilisering i förhållande till partiaktiviteter och 
protester. 
 
Tabell 5.16. Effekter av färdigheter, rekrytering och intresse på partiaktiviteter och 
protester 

 Partiaktiviteter Protester 

Mobiliserings- och 
selektionshypoteser 

Enskild 
prövning 

Gemensam 
prövning 

Enskild 
prövning 

Gemensam 
prövning 

Medborgerliga färdigheter 2,23** 1,66** 2,58** 1,66** 
 (0,48) (0,52) (0,49) (0,51) 

Rekr. till partiaktiviteter 2,49** 2,20** - - 

 (0,38) (0,42)   

Rekr. till protester - - 2,13** 2,06** 

   (0,39) (0,38) 

Politiskt intresse 4,12** 3,72** 3,49** 3,42** 
 (0,54) (0,55) (0,48) (0,51) 

N 1262 1260 
Kommentar: MBU 2003. BRM-koefficienter. Standardfel inom parentes. I analyserna ingår 
följande kontrollfaktorer: kön, ålder, ålder i kvadrat, födelseland/-region, utbildning, inkomst, 
sysselsättning, klass, yrkesposition, barn i bostaden, civilstånd, boendeort, upplåtelseform, 
områdesfattigdom, invandrartäthet och föreningsdeltagande. Statistisk signifikans vid 
tvåsidigt test: ** p < 0,01, * p < 0,05. 

Något mindre försiktiga kan vi kosta på oss att vara när det gäller 
vardagsmanifestationer och politiska kontakter i tabell 5.17. Även här ser vi 
nämligen att rekrytering har statistiskt säkerställda effekter vid kontroll för 
politiskt intresse. Medborgerliga färdigheter har i sin tur en säkerställd effekt 
på politiska kontakter i båda prövningarna, medan dess effekt på 
vardagsmanifestationer försvinner i den gemensamma prövningen. Politiskt 
intresse har som vanligt statistiskt säkerställda effekter i såväl de enskilda 
som de gemensamma analyserna. 

Vi har nu konstaterat att det finns tydliga positiva samband mellan 
föreningsdeltagande och medborgerliga färdigheter samt mellan 
föreningsdeltagande och vissa former av politisk rekrytering (partiaktiviteter 
och kontakter). Vi har också sett att medborgerliga färdigheter har positiva 
effekter på politisk självtilltro, partiaktiviteter, protester och politiska 
kontakter samt att rekrytering har positiva effekter i samtliga prövade fall. 
Samtidigt har det visat sig att politiskt intresse genomgående uppvisar 
positiva samband med såväl föreningsdeltagande som de olika formerna av 
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politiskt engagemang. Så här långt ser det alltså ut som att selektions-
modellen har fog för sig i samtliga fall, medan mobiliseringsmodellen inte 
tycks vara aktuell när det gäller politisk systemtilltro och röstning. Innan vi 
drar några mer bestämda slutsatser finns det dock anledning att föra ihop de 
två analysstegen i mekanismspårningen och undersöka vad som händer med 
effekten av det totala antalet medlemskap när vi för in medborgerliga 
färdigheter, rekrytering och politiskt intresse i analyserna. 

 
Tabell 5.17. Effekter av färdigheter, rekrytering och intresse på 
vardagsmanifestationer och politiska kontakter 

 Vardagsmanifestationer Politiska kontakter 

Mobiliserings- och 
selektionshypoteser 

Enskild 
prövning 

Gemensam 
prövning 

Enskild 
prövning 

Gemensam 
prövning 

Medborgerliga färdigheter 1,02** 0,67 3,51** 2,92** 
 (0,35) (0,35) (0,43) (0,42) 

Rekr. till vardagsmanifestationer 0,55** 0,49** - - 

 (0,10) (0,10)   

Rekr. till kontakter - - 1,80** 1,57** 

   (0,24) (0,22) 
Politiskt intresse 1,86** 1,69** 3,13** 2,76** 
 (0,24) (0,25) (0,35) (0,37) 

N 1256 1262 
Kommentar: MBU 2003. ORM-koefficienter. Standardfel inom parentes. I analyserna ingår 
följande kontrollfaktorer: kön, ålder, ålder i kvadrat, födelseland/-region, utbildning, inkomst, 
sysselsättning, klass, yrkesposition, barn i bostaden, civilstånd, boendeort, upplåtelseform, 
områdesfattigdom, invandrartäthet och föreningsdeltagande. Statistisk signifikans vid 
tvåsidigt test: ** p < 0,01, * p < 0,05. 

För att vi ska våga sätta tilltro till mobiliseringsmodellen behöver vi i tabell 
5.18 se en minskning av effekten av det totala antalet medlemskap när vi för 
in variablerna medborgerliga färdigheter och/eller rekrytering i modellerna. 
En sådan minskning innebär nämligen att en del av effekten av antalet 
medlemskap går via medborgerliga färdigheter och/eller rekrytering (Davis 
1985:44–48; Teorell 2003:58f). Minskar effekten också när vi för in politiskt 
intresse tyder det, enligt den modellspecifikation som vi har använt här, på 
att en del av de samband mellan föreningsdeltagande och de olika formerna 
av politiskt engagemang som kvarstår när vi har kontrollerat för olika 
demografiska och socioekonomiska faktorer samt för 
mobiliseringshypoteserna går att tillskriva ”smak”-variabeln politiskt 
intresse. 
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Ett viktigt resultat i tabell 5.18 är att vi ser tydliga minskningar av 
föreningsdeltagandets effekter på framför allt protester och politiska 
kontakter vid kontroll för medborgerliga färdigheter. Däremot händer det 
ingenting med effekten av föreningsdeltagande när vi enbart kontrollerar för 
rekrytering. Givet det tidigare resultatet att både medborgerliga färdigheter 
och rekrytering har statistiskt säkerställda effekter på protester och 
partiaktiviteter hade vi kunnat förvänta oss att föreningsdeltagande skulle 
mobilisera till deltagande genom båda dessa kanaler. 

 
Tabell 5.18. Effekter av det totala antalet medlemskap på olika former av politiskt 
engagemang vid kontroll för färdigheter, rekrytering och intresse 

Former av politiskt 
engagemang 

Modell 1  
Kontroll för 

standard-
faktorerna 

Modell 2 
Endast 

färdigheter 
adderas 

Modell 3 
Endast 

rekrytering 
adderas 

Modell 4 
Endast 
intresse 
adderas 

Modell 5 
Samtliga 
variabler 
adderas  

Politisk självtilltro 0,01** 0,01* - 0,01** 0,01* 
(OLS, N = 1179) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
Politisk 
systemtilltro 0,01 0,00 - 0,00 0,00

(OLS, N = 1148) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
Röstning i 
kommunvalet 2002 0,22** 0,20** - 0,20** 0,19* 

(BRM, N = 1248) (0,08) (0,08) (0,08) (0,08)
Röstning i EUP-
valet 2004 0,14** 0,12** - 0,12** 0,11* 

(BRM, N = 1178) (0,04) (0,04) (0,04) (0,04)

Partiaktiviteter 0,21** 0,16** 0,21** 0,18** 0,16* 
(BRM, N = 1262)  (0,05) (0,06) (0,06) (0,06) (0,06)

Protester 0,30** 0,24** 0,30** 0,28** 0,23** 
(BRM, N = 1260) (0,06) (0,05) (0,06) (0,05) (0,06)

Politiska kontakter 0,21** 0,13** 0,21** 0,20** 0,13** 
(ORM, N = 1262) (0,04) (0,04) (0,04) (0,04) (0,05)
Vardags-
manifestationer 0,19** 0,17** 0,18** 0,18** 0,16** 

(ORM, N = 1256) (0,04) (0,04) (0,04) (0,04) (0,04)

Kommentar: MBU 2003. OLS = Vanlig linjär regression. BRM = Binär logistisk regression. 
ORM = Ordinal logistisk regression. Standardfel inom parentes. I analyserna ingår följande 
kontrollfaktorer: kön, ålder, ålder i kvadrat, födelseland/-region, utbildning, inkomst, 
sysselsättning, klass, yrkesposition, barn i bostaden, civilstånd, boendeort, upplåtelseform, 
områdesfattigdom och invandrartäthet. Statistisk signifikans vid tvåsidigt test: ** p < 0,01, * p 
< 0,05. 

Här blir slutsatsen emellertid att det endast är medborgerliga färdigheter som 
spelar roll. Att bli tillfrågad om att delta i politiska aktiviteter har en positiv 
effekt på bland annat deltagande i protester och kontakter för den enskilde 
individen, men antalet förfrågningar via föreningslivet är för få för att de ska 
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ge utslag på den större bilden. Detta är ett nytt och viktigt resultat för 
forskningen om sambandet mellan föreningsdeltagande och politiskt 
engagemang. Inte minst ger det oss anledning att gå tillbaka till tabell 5.13 
och konstatera att medborgerliga färdigheter är knutna till aktivt deltagande i 
såväl icke-politiska som politiska föreningar, men inte till passiva 
medlemskap. En slutsats som vi därmed kan dra är att passivt 
föreningsdeltagande inte har några egentliga mobiliserande effekter på 
politiskt engagemang. I det här avseendet är det i huvudsak det aktiva 
föreningsdeltagandet som utgör en politisk resurs. 

I tabell 5.18 ser vi också minskningar, om än något mindre, av 
föreningsdeltagandets effekter på partiaktiviteter och vardagsmanifestationer 
vid kontroll för medborgerliga färdigheter.27 Även här tycks det alltså finnas 
visst stöd för mobiliseringsmodellen. Däremot händer det i praktiken 
ingenting med föreningsdeltagandets effekter på politisk systemtilltro och 
röstning, vilket inte heller var att vänta givet de tidigare analyserna. 

När det gäller införandet av politiskt intresse ser vi minskningar, om än 
ganska små, när det gäller röstningsvariablerna och partiaktiviteter. Dessa 
resultat tyder på att de observerade sambanden mellan föreningsdeltagande 
och röstning respektive partiaktiviteter till viss del beror på självselektion. 
Samtidigt är det värt att notera att effektminskningarna vid införandet av 
politiskt intresse i modell 4 inte i något fall är större än effektminskningarna 
vid införandet av medborgerliga färdigheter i modell 2. 

Min sammanfattande tolkning av de här analyserna är att aktivt 
föreningsdeltagande leder till ökat deltagande i protester och politiska 
kontakter, på grund av att det ger människor möjlighet att öva medborgerliga 
färdigheter. Det förefaller också som att aktivt föreningsdeltagande ger 
upphov till ökad politisk självtilltro och ökat deltagande i partiaktiviteter och 
vardagsmanifestationer, även om dessa effekter är mindre. Däremot ger 
analyserna inget stöd för mobiliseringsmodellen när det gäller politisk 
systemtilltro och röstning i olika val. Analyserna visar också att politiskt 
intresse har en koppling till såväl föreningsdeltagande som till de olika 
formerna av politiskt engagemang. Selektionsmodellen får alltså stöd i flera 
av analyserna även om det finns skäl att poängtera att effekterna av 
föreningsdeltagande är fortsatt signifikanta vid kontroll för politiskt intresse, 
för alla studerade former av politiskt engagemang utom politisk 
systemtilltro. Det senare konstaterandet är viktigt eftersom det innebär att det 
finns anledning att gå vidare med nya studier om sambandet mellan 
föreningsdeltagande och politiskt engagemang. Exempelvis skulle det vara 
väldigt intressant att försöka operationalisera mobiliseringshypotesen om 
informationsspridning på ett systematiskt sätt. 

                               
27 Notera dock att det är vanskligt att jämföra koefficienternas storlek, eftersom de har olika 
innebörd beroende på analysmetod. 
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Föreningsdeltagande och skillnader i politiskt 
engagemang 
Mot bakgrund av resultaten i de föregående tre avsnitten har det nu blivit 
dags att undersöka i vilken utsträckning de observerade skillnaderna i 
föreningsdeltagande påverkar nivåerna av politiskt engagemang i de olika 
befolkningskategorierna. I tabell 5.19 redovisas analyserna av politisk 
självtilltro och politisk systemtilltro. 

 
Tabell 5.19. Skillnader i politisk självtilltro och politisk systemtilltro 

Invandrade födda i... 
Politisk självtilltro 

Infödda med 
utländsk 
bakgrund Väst Öst Syd 

Modell 1 0,02 -0,01 -0,03* -0,04** 
Inga kontrollfaktorer (0,02) (0,02) (0,02) (0,01) 

Modell 2 0,01 -0,01 -0,02 -0,03* 
Standardfaktorerna adderas (0,02) (0,01) (0,01) (0,01) 

Modell 3 0,01 -0,01 -0,01 -0,02 
Antal medlemskap i icke-
politiska föreningar adderas 

(0,02) (0,02) (0,01) (0,01) 

Modell 4 0,01 -0,01 -0,01 -0,02 
Antal medlemskap i politiska 
föreningar adderas 

(0,02) (0,02) (0,01) (0,01) 

N 158 141 162 350 
Invandrade födda i... 

Politisk systemtilltro 
Infödda med 

utländsk 
bakgrund Väst Öst Syd 

Modell 1 0,03  0,02 0,07** 0,09** 
Inga kontrollfaktorer (0,02)  (0,02) (0,02) (0,01) 

Modell 2 0,02  0,01 0,07** 0,10** 
Standardfaktorerna adderas (0,02)  (0,02) (0,02) (0,02) 

Modell 3 0,02  0,02 0,07** 0,10** 
Antal medlemskap i icke-
politiska föreningar adderas 

(0,02)  (0,02) (0,02) (0,02) 

Modell 4 0,02  0,02 0,07** 0,10** 
Antal medlemskap i politiska 
föreningar adderas 

(0,02)  (0,02) (0,02) (0,02) 

N 156 145 163 342 
Kommentar: MBU 2003. Referenskategori = infödda utan utländsk bakgrund (N = 954 
respektive N = 944). OLS-koefficienter, standardfel inom parentes. Statistisk signifikans vid 
tvåsidigt test: ** p < 0,01, * p < 0,05. 

Om vi börjar med självtilltro ser vi att skillnaden mellan infödda utan 
utländsk bakgrund och invandrade födda i Syd är statistiskt säkerställd, om 
än bara på 95 procents säkerhetsnivå, vid kontroll för demografiska och 
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socioekonomiska faktorer. Däremot inte när vi för in medlemskap i icke-
politiska föreningar i modellen. Det förefaller alltså som att skillnaderna i 
föreningsdeltagande mellan infödda utan utländsk bakgrund och invandrade 
födda i Syd och Öst har viss betydelse för skillnaden i politisk självtilltro 
mellan de båda kategorierna. I båda fallen rör det sig dock om tämligen små 
förändringar. 

När det gäller systemtilltro kan vi återigen konstatera att 
föreningsdeltagande inte verkar ha någon egentlig betydelse. Skillnaden 
mellan infödda utan utländsk bakgrund och invandrade födda i Öst och Syd 
kvarstår vid kontroll för demografiska, socioekonomiska och 
föreningsrelaterade faktorer. 

 
Tabell 5.20. Skillnader i röstning i kommunalvalet 2002 och i EUP-valet 2004 

Invandrade födda i... Röstning i kommunalvalet 
2002 

Infödda med 
utländsk 
bakgrund Väst Öst Syd 

Modell 1 -0,51 -1,02** -1,62** -1,29** 
Inga kontrollfaktorer (0,28) (0,22) (0,18) (0,15) 

Modell 2 -0,25 -1,31** -1,65** -0,98** 
Standardfaktorerna adderas (0,31) (0,25) (0,23) (0,21) 

Modell 3 -0,23 -1,27** -1,43** -0,80** 
Antal medlemskap i icke-
politiska föreningar adderas 

(0,31) (0,26) (0,24) (0,20) 

Modell 4 -0,25 -1,26** -1,41** -0,80** 
Antal medlemskap i politiska 
föreningar adderas 

(0,31) (0,26) (0,24) (0,21) 

N 168 156 192 388 
Invandrade födda i... 

Röstning i EUP-valet 2004 
Infödda med 

utländsk 
bakgrund Väst Öst Syd 

Modell 1 -0,21  0,18 -0,82** -0,73** 
Inga kontrollfaktorer (0,23)  (0,22) (0,18) (0,15) 

Modell 2 -0,02  -0,04 -0,82** -0,54** 
Standardfaktorerna adderas (0,23)  (0,25) (0,21) (0,19) 

Modell 3 -0,01  -0,01 -0,69** -0,43* 
Antal medlemskap i icke-
politiska föreningar adderas 

(0,24)  (0,25) (0,22) (0,20) 

Modell 4 -0,04  -0,00 -0,67** -0,44* 
Antal medlemskap i politiska 
föreningar adderas 

(0,23)  (0,25) (0,22) (0,20) 

N 156 119 173 328 
Kommentar: MBU 2003. Referenskategori = infödda utan utländsk bakgrund (N = 1025 
respektive N = 1016). BRM-koefficienter, standardfel inom parentes. Statistisk signifikans vid 
tvåsidigt test: ** p < 0,01, * p < 0,05. 
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I tabell 5.20 presenteras analyserna av röstning i kommunalvalet 2002 och 
EUP-valet 2004. När det gäller kommunalvalet 2002 ser vi att införandet av 
demografiska och socioekonomiska faktorer har helt olika betydelse för de 
tre delkategorierna av invandrade. Skillnaden i förhållande till infödda utan 
utländsk bakgrund ökar för invandrade födda i Väst, minskar för invandrade 
födda i Syd och kvarstår oförändrad för invandrade födda i Öst. Då vi för in 
deltagande i icke-politiska föreningar minskar skillnaderna tydligt för både 
invandrade födda i Öst och invandrade födda i Syd. Det faktum att infödda 
utan utländsk bakgrund deltar i icke-politiska föreningar i väsentligt högre 
grad än invandrade födda i Öst och Syd har alltså ett samband med 
kategoriernas olika deltagandenivåer i kommunalvalet 2002. 

Mönstret för röstning i EUP-valet 2004 är snarlikt med undantag för att 
skillnaderna genomgående är mindre. Framför allt finns det ingen skillnad 
överhuvudtaget mellan infödda utan utländsk bakgrund och invandrade 
födda i Väst. Liksom för kommunalvalet förklarar demografiska och 
socioekonomiska faktorer en del av skillnaden mellan invandrade födda i 
Syd och infödda utan utländsk bakgrund, men ingenting av skillnaden för 
invandrade födda i Öst. 

I tabell 5.21 ser vi att skillnaderna i partiaktiviteter är tämligen små 
mellan de olika befolkningskategorierna redan i utgångsläget. Invandrade 
födda i Öst ligger något lägre än de övriga kategorierna i modell 1, men 
skillnaden minskar påtagligt både när vi kontrollerar för demografiska och 
socioekonomiska faktorer och när vi kontrollerar för deltagande i icke-
politiska föreningar. Skillnaden mellan infödda utan utländsk bakgrund och 
invandrade födda i Syd förändras på liknande sätt, vilket får till konsekvens 
att minus blir till plus även om ingen av skillnaderna är statistiskt säkerställd. 

För protester ser vi mycket intressanta resultat i tabell 5.21. Vi har redan 
tidigare konstaterat att invandrade födda i Syd är mer aktiva i protester än 
infödda utan utländsk bakgrund. Vad vi därtill ser i den här tabellen är att 
denna skillnad skulle vara ännu större om det inte vore för att infödda utan 
utländsk bakgrund är mer aktiva i icke-politiska föreningar än vad 
invandrade födda i Syd är. Detsamma gäller för invandrade födda i Öst och, 
om än i lägre grad, för invandrade födda i Väst. 

I tabell 5.22 ser vi slutligen att deltagande i icke-politiska föreningar har 
substantiell betydelse även när det gäller att förklara skillnaderna i politiska 
kontakter mellan de olika befolkningskategorierna. Här är läget emellertid 
det omvända jämfört med protester, i den meningen att invandrade födda i 
Öst samt i Syd ägnar sig åt politiska kontakter i lägre utsträckning än infödda 
utan utländsk bakgrund och att den skillnaden minskar när vi kontrollerar för 
deltagande i icke-politiska föreningar. Det vill säga, om invandrade i dessa 
två kategorier i högre utsträckning skulle delta i icke-politiska, och i viss 
mån även politiska, föreningar skulle vi, allt annat lika, se väsentligt mindre 
skillnader i politiska kontakter mellan kategorierna än vad vi gör idag. 
Särskilt gäller detta skillnaden mellan invandrade födda i Syd och infödda 
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utan utländsk bakgrund om vi också tar hänsyn till demografiska och 
socioekonomiska faktorer. Även för politiska kontakter fann vi i föregående 
avsnitt belägg för mobiliseringsmodellen, vilket alltså ger stöd för påståendet 
att infödda utan utländsk bakgrund deltar mer i politiska kontakter tack vare 
sitt föreningsdeltagande än invandrade födda i Öst och Syd. 
 
Tabell 5.21. Skillnader i partiaktiviteter och protester 

Invandrade födda i... 
Partiaktiviteter 

Infödda med 
utländsk 
bakgrund Väst Öst Syd 

Modell 1 -0,16 0,38 -0,84* -0,26 
Inga kontrollfaktorer (0,39) (0,28) (0,34) (0,22) 

Modell 2 0,08 0,33 -0,64 0,16 
Standardfaktorerna adderas (0,40) (0,30) (0,38) (0,30) 

Modell 3 0,11 0,43 -0,35 0,42 
Antal medlemskap i icke-
politiska föreningar adderas 

(0,42) (0,30) (0,38) (0,30) 

Modell 4 0,05 0,48 -0,30 0,39 
Antal medlemskap i politiska 
föreningar adderas 

(0,41) (0,30) (0,38) (0,30) 

N 168 155 206 424 
Invandrade födda i... 

Protester 
Infödda med 

utländsk 
bakgrund Väst Öst Syd 

Modell 1 0,61* 0,39 0,43 0,86** 
Inga kontrollfaktorer (0,31) (0,29) (0,23) (0,17) 

Modell 2 0,47 0,44 0,49 0,84** 
Standardfaktorerna adderas (0,31) (0,31) (0,27) (0,23) 

Modell 3 0,52 0,54 0,82** 1,13** 
Antal medlemskap i icke-
politiska föreningar adderas 

(0,31) (0,31) (0,27) (0,24) 

Modell 4 0,47 0,59 0,87** 1,11** 
Antal medlemskap i politiska 
föreningar adderas 

(0,31) (0,32) (0,27) (0,24) 

N 168 155 205 424 
Kommentar: MBU 2003. Referenskategori = infödda utan utländsk bakgrund (N = 1022 
respektive N = 1021). BRM-koefficienter, standardfel inom parentes. Statistisk signifikans vid 
tvåsidigt test: ** p < 0,01, * p < 0,05. 

När det gäller vardagsmanifestationer är det intressantaste resultatet i tabell 
5.22 att skillnaderna mellan infödda utan utländsk bakgrund och invandrade 
födda i Öst och Syd skulle vara ännu större än vad de är om det inte fanns 
några skillnader mellan kategorierna i de demografiska och 
socioekonomiska faktorerna. I förhållande till modell 2 ser vi att skillnaderna 
åter minskar när vi för in deltagande i icke-politiska föreningar, men vid 
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kontroll för samtliga demografiska, socioekonomiska och 
föreningsrelaterade faktorer är skillnaderna alltjämt större än de 
ursprungligen observerade. Skillnaderna i föreningsdeltagande har således 
inte någon särskilt stor betydelse när det gäller de olika 
befolkningskategoriernas deltagande i vardagsmanifestationer. 
 
Tabell 5.22. Skillnader i politiska kontakter och vardagsmanifestationer 

Invandrade födda i... 
Politiska kontakter 

Infödda med 
utländsk 
bakgrund Väst Öst Syd 

Modell 1 0,21 -0,14 -0,64** -0,38** 
Inga kontrollfaktorer (0,23) (0,21) (0,19) (0,15) 

Modell 2 0,21 -0,20 -0,61** -0,26 
Standardfaktorerna adderas (0,26) (0,22) (0,23) (0,18) 

Modell 3 0,24 -0,15 -0,43 -0,08 
Antal medlemskap i icke-
politiska föreningar adderas 

(0,26) (0,22) (0,23) (0,18) 

Modell 4 0,21 -0,10 -0,37 -0,10 
Antal medlemskap i politiska 
föreningar adderas 

(0,26) (0,23) (0,23) (0,19) 

N 168 155 206 424 
Invandrade födda i... 

Vardagsmanifestationer 
Infödda med 

utländsk 
bakgrund Väst Öst Syd 

Modell 1 0,23 0,01 -1,11** -0,79** 
Inga kontrollfaktorer (0,19) (0,18) (0,15) (0,12) 

Modell 2 -0,05 0,11 -1,34** -1,10** 
Standardfaktorerna adderas (0,21) (0,19) (0,18) (0,15) 

Modell 3 -0,04 0,14 -1,22** -0,98** 
Antal medlemskap i icke-
politiska föreningar adderas 

(0,21) (0,19) (0,18) (0,15) 

Modell 4 -0,11 0,19 -1,18** -1,02** 
Antal medlemskap i politiska 
föreningar adderas 

(0,20) (0,19) (0,18) (0,16) 

N 168 153 206 421 
Kommentar: MBU 2003. Referenskategori = infödda utan utländsk bakgrund (N = 1022 
respektive N = 1016). BRM-koefficienter, standardfel inom parentes. Statistisk signifikans vid 
tvåsidigt test: ** p < 0,01, * p < 0,05. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de skillnader i föreningsdeltagande 
som vi observerade i kapitel 3 har betydelse för de olika 
befolkningskategoriernas nivåer av politiskt engagemang när det gäller 
självtilltro, röstning, protester och politiska kontakter. För självtilltro, 
protester och politiska kontakter tycks föreningsdeltagande verkligen ha en 
mobiliserande effekt via medborgerliga färdigheter. Däremot tycks 
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kopplingen mellan föreningsdeltagande och röstning snarare bero på 
skillnader i politiskt intresse, det vill säga ett resultat som ligger i linje med 
den psykologiskt inspirerade selektionsmodellen. 

Sammanfattning 
I det här kapitlet har jag undersökt föreningsdeltagandets betydelse för olika 
former av politiskt engagemang bland personer med och utan utländsk 
bakgrund i Sverige. I kapitlets inledande del kunde vi konstatera att det finns 
skillnader i både upplevda påverkansmöjligheter och faktiskt politiskt 
deltagande mellan de studerade befolkningskategorierna, men också att 
mönstren är mer varierade än vad vi har sett i tidigare kapitel. 

För de två vanligast förekommande formerna av politiskt engagemang – 
röstning och vardagsmanifestationer – ser vi också de största skillnaderna 
mellan invandrade födda i Öst och i Syd å ena sidan och infödda med och 
utan utländsk bakgrund samt invandrade födda i Väst å andra sidan. I de två 
förstnämnda kategorierna uppgår deltagandet i vardagsmanifestationer 
exempelvis endast till hälften av nivåerna i de tre senare. Skillnaderna är 
stora även när det gäller valdeltagande men här finns det skäl att poängtera 
att den verkligt stora klyftan går mellan personer med och utan svenskt 
medborgarskap. Allra mest markant är denna skillnad faktiskt i kategorin 
invandrade födda i Väst. 

Det finns också en skillnad mellan invandrade födda i Öst och Syd å ena 
sidan och de tre övriga kategorierna å andra sidan när det gäller politisk 
självtilltro, där personer tillhörande de två förstnämnda kategorierna har en 
lägre tilltro till sin egen förmåga att göra sin röst hörd i den politiska 
beslutsprocessen. Paradoxalt nog har emellertid invandrade födda i Öst och 
Syd en högre tilltro till det politiska systemets responsivitet i Sverige än 
infödda med och utan utländsk bakgrund samt invandrade födda i Väst. 
Liknande resultat har rapporterats i andra undersökningar (se t.ex. SOU 
2000:1:222), så detta tycks inte vara någon engångsföreteelse. Jag har också 
kontrollerat för invändningen att det här resultatet skulle utgöra någon slags 
metodologisk artefakt, men inte funnit några belägg för att så skulle vara 
fallet. Här har vi alltså en intressant avvikelse från mönstret i övrigt och det 
är en angelägen uppgift för framtida forskning att reda ut vad denna beror 
på. I den här undersökningen har jag endast förmått konstatera att 
föreningsdeltagande tycks vara så gott som orelaterat till politisk 
systemtilltro. Däremot finns det ett samband mellan aktivt 
föreningsdeltagande och politisk självtilltro, och det tycks utgöra en 
delförklaring till att självtilltron är högre bland infödda med och utan 
utländsk bakgrund än bland invandrade födda i Öst och Syd. 

För de övriga tre studerade formerna av politiskt engagemang – 
partiaktiviteter, protester och kontakter – är skillnaderna mellan de olika 
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befolkningskategorierna genomgående små. Faktum är att det viktigaste 
resultatet när det gäller dessa påverkansformer är att de utövas av en så liten 
del av befolkningen. Endast tio procent av svarspersonerna i MBU 2003 
hade till exempel deltagit i någon protest eller i någon partiaktivitet under de 
senaste tolv månaderna. När vi bedömer föreningsdeltagandets betydelse för 
skillnaderna i dessa former av politiskt engagemang, bör vi därför hålla i 
minnet att det även generellt sett rör sig om tämligen ovanliga aktiviteter. 

I kapitlets andra avsnitt undersökte jag föreningsdeltagandets generella 
betydelse för de studerade formerna av politiskt engagemang. Slutsatsen av 
dessa analyser blev att föreningsdeltagande uppvisade tydliga positiva 
samband med samtliga beroende variabler utom politisk systemtilltro och de 
så kallade privata kontakterna, det vill säga kontakter med tjänstemän och 
politiker som enbart gällde svarspersonen och hans eller hennes närmaste. 
De positiva sambanden förändrades inte nämnvärt vid kontroll för de så 
kallade standardfaktorerna och vid en jämförelse med effekterna av 
utbildning kunde det konstateras att effekterna av föreningsdeltagande låg på 
en klart respektabel magnitud. 

I det tredje avsnittet komplicerade jag bilden genom att pröva en hypotes 
knuten till den så kallade selektionsmodellen och två hypoteser knutna till 
den så kallade mobiliseringsmodellen. Syftet med dessa analyser var dels att 
pröva hållbarheten i det psykologiskt inspirerade selektionsargumentet, dels 
att försöka ta reda på hur föreningsdeltagande närmare bestämt påverkar 
politiskt engagemang, om det nu gör det. Dessa analyser gav upphov till två 
huvudsakliga slutsatser. Den ena slutsatsen var att en del av sambandet 
mellan föreningsdeltagande och olika former av politiskt engagemang så gott 
som alltid går att hänföra till variationen i politiskt intresse. Samtidigt är det 
bara för partiaktiviteter och röstning som föreningsdeltagandets effekt 
minskar vid kontroll för politiskt intresse, och även i dessa fall handlar det 
om relativt små förändringar. Den andra slutsatsen var att 
föreningsdeltagande leder till ökad politisk självtilltro och ökat deltagande i 
protester och politiska kontakter. I samtliga fall går en del av effekten via 
den övning i medborgerliga färdigheter som det aktiva deltagandet i såväl 
icke-politiska som politiska föreningar erbjuder. I den här undersökningen 
går det alltså att finna belägg för både mobiliseringsmodellen och 
selektionsmodellen. Politisk rekrytering verkar dock ha en ganska marginell 
betydelse som orsaksmekanism av den enkla anledningen att förfrågningar 
om att delta i olika politiska aktiviteter är relativt ovanliga. Samtidigt 
förefaller de individer som får förfrågningar om att delta politiskt ofta svara 
ja, vilket innebär att politisk rekrytering fortfarande kan betraktas som en 
potentiell möjlighet att öka det politiska engagemanget bland personer som 
är med i föreningar. 

I det fjärde och avslutande avsnittet återvände jag till analysen av det 
politiska engagemanget bland de fem studerade befolkningskategorierna, 
men nu med kontroller för deltagande i såväl icke-politiska som politiska 
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föreningar. Dessa analyser visade att de observerade skillnaderna i 
föreningsdeltagande mellan invandrade födda i Öst och i Syd å ena sidan och 
infödda med och utan utländsk bakgrund samt invandrade födda i Väst å 
andra sidan utgör en delförklaring till skillnaderna när det gäller politisk 
självtilltro, politiska kontakter och protester. För de två förstnämnda 
formerna av politiskt engagemang leder skillnaderna i föreningsdeltagande 
till ökade skillnader mellan kategorierna, medan det för protester istället 
leder till minskade skillnader. För samtliga dessa tre former av politiskt 
engagemang går det att göra gällande att det verkligen är 
föreningsdeltagandet som ger upphov till dessa resultat. 
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6. Slutsatser 

I syfte att bidra med ny kunskap om föreningsdeltagandet och dess betydelse 
för det politiska engagemanget bland personer med och utan utländsk 
bakgrund i Sverige har jag i den här avhandlingen löst fyra olika, men 
sammanflätade, uppgifter. I detta avslutande kapitel kommer jag att lyfta 
fram och diskutera svaren på de frågor som jag har ställt inom ramen för 
dessa fyra uppgifter, både i relation till den allmänna statsvetenskapliga 
deltagandeforskningen och till den forskning som mer specifikt handlar om 
möjligheterna för personer med respektive utan utländsk bakgrund att göra 
sina röster hörda i det etnifierade samhället. 

Etnifiering som indelningsgrund 
Tidigare statsvetenskaplig forskning om situationen för personer med och 
utan utländsk bakgrund i Sverige har sällan bemödat sig om att ge teoretiska 
motiveringar till de indelningar i befolkningskategorier som lagts till grund 
för empiriska analyser. När den konventionella indelningen i invandrade och 
infödda överhuvudtaget har motiverats har det i första hand varit med 
hänvisning till dess höga reliabilitet och till det faktum att det alltid är 
behändigt att arbeta med dikotomier – det vill säga, variabler med endast två 
olika variabelvärden – i kvantitativa analyser. Detsamma gäller, i princip, i 
de fall där författarna istället har valt att bilda de två kategorierna personer 
med respektive utan utländsk bakgrund, genom att föra infödda, med en eller 
två föräldrar födda utomlands, till kategorin personer med utländsk 
bakgrund. 

I linje med tidigare forskning har jag varit mån om att skapa en indelning 
med hög reliabilitet och jag har därför på grundval av svarspersonernas och 
deras föräldrars födelseland/-länder konstruerat de tre kategorierna infödda 
utan utländsk bakgrund, infödda med utländsk bakgrund samt invandrade. 
Mitt bidrag består i att jag därtill har skapat en teoretiskt motiverad indelning 
inom kategorin invandrade baserad på ett antagande om betydelsen av 
processer av etnifiering och etnisk diskriminering i det svenska samhället. 

På grundval av svaren på två enkla frågor om associationer till ordet 
invandrare och egna erfarenheter av etnisk diskriminering, som ställdes i 
MBU 2003, kunde jag i kapitel 2 konstatera att det finns skäl att dela in 
kategorin invandrade i de tre delkategorierna invandrade födda i Väst, Öst 
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respektive Syd. I kategorin invandrade födda i Väst ingår personer som har 
invandrat till Sverige från Norden, Nordvästeuropa, USA, Kanada, 
Australien och Nya Zeeland. Utmärkande för personer som tillhör denna 
kategori är att de i väsentligt lägre grad än andra invandrade associeras, och 
associerar sig själva, till ordet invandrare, samt att de förhållandevis sällan 
upplever sig bli illa behandlade på grund av sin utländska bakgrund. I 
kategorin invandrade födda i Öst ingår personer som har invandrat till 
Sverige från de europeiska länder som en gång befann sig på andra sidan den 
så kallade järnridån samt, rent geografiskt något oegentligt, de fyra 
sydeuropeiska länderna Grekland, Italien, Portugal och Spanien. 
Avslutningsvis består kategorin invandrade födda i Syd av personer födda i 
Afrika, Asien inklusive Mellanöstern, samt Latinamerika. Vad personer 
tillhörande de två sistnämnda kategorierna har gemensamt är att de 
associerar sig själva, och personer som har invandrat från samma land som 
de själva, till ordet invandrare i ungefär samma utsträckning. Däremot verkar 
det finnas en skillnad mellan dessa kategorier i mötet med infödda, eftersom 
infödda i högre utsträckning associerar invandrade födda i Syd till ordet 
invandrare och eftersom en klart högre andel av de invandrade födda i Syd 
rapporterar egna erfarenheter av etnisk diskriminering än vad som är fallet 
för invandrade födda i Öst. 

Som resultat betraktat utgör förekomsten av etnifiering och etnisk 
diskriminering i det svenska samhället ingen nyhet, även om jag vill 
framhålla att få tidigare undersökningar har gett lika tydliga och väl 
underbyggda belägg för att etnifieringen utgör en strukturerad social 
konstruktion som omfattas av både invandrade och infödda. Det verkligt nya 
är att jag har omsatt denna kunskap i en replikerbar indelning inom kategorin 
invandrade. Det innebär att jag har skapat ett teoretiskt motiverat 
analysredskap som enkelt går att överföra till andra undersökningar i 
Sverige, och troligen också till liknande undersökningar i andra länder. Dess 
konstruktion öppnar därtill för framtida flexibilitet, i det fall mönstren av 
etnifiering och etnisk diskriminering i det svenska samhället skulle komma 
att förändras. Skulle till exempel en ny undersökning av invandrades och 
inföddas associationer till ordet invandrare samt av invandrades erfarenheter 
av direkt etnisk diskriminering visa att mönstren har förändrats med 
avseende på invandrade från enskilda länder eller regioner, så kommer det 
att vara enkelt att ändra den faktiska indelningen i delkategorier av 
invandrade utan att förändra indelningens principer. Förhoppningsvis 
kommer det även en dag då själva principerna blir obsoleta, av det skälet att 
det svenska samhället har blivit fritt från etnifiering och etnisk 
diskriminering, men bland annat mot bakgrund av resultaten i den här 
undersökningen är jag rädd för att den dagen kommer att dröja. 

Med allt detta sagt måste vi naturligtvis beakta att värdet av ett 
analysredskap inte endast, eller kanske inte ens främst, ligger i hur det är 
konstruerat, utan i vad det hjälper oss att se. Om det hade visat sig att den 
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huvudsakliga skillnaden mellan de studerade befolkningskategorierna på 
punkt efter punkt går mellan infödda å ena sidan och invandrade å andra 
sidan, så hade min indelning varit av föga värde. 

Så verkar det emellertid inte förhålla sig. Det enskilt viktigaste resultatet i 
den här avhandlingen utgörs nämligen, enligt min uppfattning, av det 
mönster av skillnader mellan invandrade födda i Öst och i Syd å ena sidan, 
och infödda med och utan utländsk bakgrund samt invandrade födda i Väst å 
andra sidan, som har framträtt i analys efter analys. Invandrade födda i Öst 
och i Syd ligger till exempel på klart lägre nivåer än personer tillhörande de 
övriga tre kategorierna när det gäller flertalet indikatorer på socioekonomisk 
status. De deltar också i mindre utsträckning i föreningslivet och de ligger på 
lägre nivåer när det gäller flera viktiga former av politiskt engagemang, som 
till exempel röstning, vardagsmanifestationer och politisk självtilltro. 

Den oro som många svenska forskare och samhällsdebattörer har uttryckt 
under senare tid för att personer med utländsk bakgrund är på väg att 
förpassas, eller kanske redan har förpassats, till ett slags andra klassens 
medborgarskap tycks alltså i stor utsträckning vara befogad. Värt att 
poängtera är dock att den huvudsakliga skiljelinjen varken går mellan 
kategorierna invandrade och infödda, eller mellan kategorierna personer med 
respektive utan utländsk bakgrund utan mellan invandrade födda i Öst och 
Syd å ena sidan och övriga tre kategorier å andra sidan. Det vill säga, precis 
där skillnaden i associationer till ordet invandrare och i erfarenheter av 
etnisk diskriminering är som störst. 

Samtidigt är det viktigt att påpeka att bilden av föreningsdeltagandet och 
det politiska engagemanget bland personer med och utan utländsk bakgrund 
är mer mångfacetterad än vad som ofta har gjorts gällande. Exempelvis är de 
absoluta skillnaderna i föreningsdeltagande förhållandevis små mellan de 
olika befolkningskategorierna när det gäller politiska intresseföreningar och 
solidaritetsföreningar. Vi har också sett att invandrade födda i Öst och i Syd 
uppvisar större tilltro till det svenska politiska systemets responsivitet än 
personer tillhörande de tre övriga kategorierna. Och när det gäller det 
faktiska politiska deltagandet i form av partiaktiviteter, protester och 
politiska kontakter är skillnaderna mellan samtliga fem kategorier 
genomgående små. Invandrade födda i Syd är rentav något mer aktiva i 
protester än andra, medan invandrade födda i Öst är något mindre aktiva i 
partiaktiviteter och politiska kontakter. 

Värt att påminna om när det gäller partiaktiviteter och protester är dock 
att det mest utmärkande draget för dessa former av politiskt engagemang är 
att de är så ovanliga i befolkningen som helhet. I MBU 2003 var det till 
exempel endast en av tio svarspersoner, oavsett bakgrund, som svarade att 
hon eller han hade deltagit i någon partiaktivitet respektive protestaktivitet 
under de senaste tolv månaderna. 

Ytterligare en aspekt av den använda indelningen i befolkningskategorier 
som förtjänar att kommenteras är redovisningen av situationen för infödda 
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med utländsk bakgrund. I en undersökning av det här slaget är det lätt hänt 
att diskussionen om de observerade skillnaderna mellan olika 
befolkningskategorier tillåts överskugga det faktum att avsaknaden av 
skillnader ofta kan vara minst lika intressant. Med undantag för aktivt 
deltagande i solidaritetsföreningar där infödda med utländsk bakgrund ligger 
på en något lägre nivå än infödda utan utländsk bakgrund och för 
ekonomiska bidrag till politiska intresseföreningar där förhållandet är det 
omvända, har jag inte funnit några statistiskt säkerställda skillnader i vare sig 
föreningsdeltagande eller politiskt engagemang mellan dessa två kategorier 
av infödda. Detta måste betraktas som anmärkningsvärt. 

En naturlig fråga med anledning av detta resultat är emellertid om det kan 
vara så att kategorin infödda med utländsk bakgrund dras med precis de 
problem, som gjorde att jag i kapitel 2 bestämde mig för att undersöka 
förutsättningarna för en mer finfördelad indelning inom kategorin 
invandrade. Det vill säga, att skillnaderna inom kategorin infödda med 
utländsk bakgrund är större än skillnaderna mellan denna kategori och 
infödda utan utländsk bakgrund. Vad händer till exempel om vi delar in 
kategorin infödda med utländsk bakgrund i två olika delkategorier med 
avseende på om någon av föräldrarna är född i Öst eller i Syd? 

 
Tabell 6.1. Antal medlemskap i olika föreningskategorier bland infödda med och 
utan utländsk bakgrund  

 Infödda... 

 

utan utländsk 
bakgrund 

med minst en 
förälder född i 

Väst 

med minst en 
förälder född i 
Öst eller i Syd 

Politiska intresseföreningar 0,34 0,34 0,30 

Ekonomiska intresseföreningar 1,67 1,79 1,29* 

Solidaritetsföreningar 0,25 0,27 0,21 

Hobbyföreningar 0,71 0,68 0,59 

Summa 2,97 3,08 2,39* 

N 1025 67 101
Kommentar: MBU 2003. Se tabell 3.6 samt appendix B för information om de olika 
variablerna. Asteriskerna avser skillnaden i förhållande till kategorin infödda utan utländsk 
bakgrund. ** p < 0,01, * p < 0,05, tvåsidigt test. 

I tabell 6.1 redovisas det genomsnittliga antalet medlemskap för infödda utan 
utländsk bakgrund för infödda med minst en förälder född i Väst samt för 
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infödda med minst en förälder född i Öst eller i Syd.1 Här ser vi att det finns 
en statistiskt säkerställd skillnad mellan infödda utan utländsk bakgrund och 
infödda med minst en förälder född i Öst eller Syd när det gäller 
medlemskap i ekonomiska intresseföreningar. Eftersom vi också ser att 
infödda med minst en förälder född i Väst faktiskt ligger på en något högre 
nivå av deltagande i ekonomiska intresseföreningar än infödda utan utländsk 
bakgrund, kan vi här vara säkra på att det finns en skillnad också inom 
kategorin infödda med utländsk bakgrund. För de övriga tre 
föreningskategorierna ser vi däremot inga signifikanta skillnader i 
medlemskap mellan delkategorierna. 

 
Tabell 6.2. Politiskt engagemang bland infödda med och utan utländsk bakgrund 

 Infödda... 

 

utan utländsk 
bakgrund 

med minst en 
förälder född i 

Väst 

med minst en 
förälder född i 
Öst eller i Syd 

Politisk självtilltro 0,49  0,51 0,49 

Politisk systemtilltro 0,41  0,46* 0,38 

Partiaktiviteter 0,05  0,05 0,02* 

Protester 0,02  0,04 0,04 

Privata kontakter 0,03  0,05 0,08 

Politiska kontakter 0,09  0,10 0,08 

Vardagsmanifestationer 0,41  0,48 0,38 

Kommunalvalet 2002 (procent) 88  85 73** 

EUP-valet 2004 (procent) 46  44  36 

N 1025  67 101
Kommentar: MBU 2003. Se tabellerna 5.2, 5.3 och 5.5 samt appendix B för information om 
de olika variablerna. Asteriskerna avser skillnaden i förhållande till kategorin infödda utan 
utländsk bakgrund. ** p < 0,01, * p < 0,05, tvåsidigt test. 

Skillnaderna mellan de olika kategorierna av infödda är få, och 
förhållandevis små, även vad gäller de olika formerna av politiskt 

                               
1 Personer som tillhör kategorin infödda med minst en förälder född i Väst kan alltså ha två 
föräldrar födda i Väst eller en förälder född i Väst och en förälder född i Sverige. Personer 
som tillhör kategorin infödda med minst en förälder född i Öst eller i Syd kan ha två föräldrar 
födda i Öst eller i Syd, eller en förälder född i Öst eller i Syd och en förälder född i Sverige 
eller i Väst. 
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engagemang i tabell 6.2. Infödda med minst en förälder född i Öst eller i Syd 
är mindre aktiva än personer tillhörande de andra två kategorierna när det 
gäller partiaktiviteter och röstning i kommunalvalet 2002, men i övrigt ser vi 
inga statistiskt säkerställda skillnader i den riktningen. Värt att notera är 
istället att infödda med minst en förälder född i Väst uppvisar högre nivåer 
av politisk systemtilltro och deltagande i vardagsmanifestationer än infödda 
utan utländsk bakgrund. 

Sammantaget visar resultaten i tabellerna 6.1 och 6.2 att infödda med 
minst en förälder född i Öst eller Syd ligger klart närmare infödda utan 
utländsk bakgrund och infödda med minst en förälder född i Väst än 
invandrade som själva är födda i Öst och Syd, när det gäller såväl 
föreningsdeltagande som politiskt engagemang. Detta resultat komplicerar 
bilden av deltagandet i föreningar och i olika politiska aktiviteter bland 
personer med utländsk bakgrund på ett intressant sätt. Min huvudslutsats av 
jämförelsen mellan infödda med minst en förälder i Väst och infödda med 
minst en förälder född i Öst eller Syd är att skillnaderna genomgående är så 
små att den samlade kategorin infödda med utländsk bakgrund inte har 
förvrängt bilden av situationen för denna kategori i förhållande till de andra 
fyra. Samtidigt finns det skäl att notera att skillnaderna mellan infödda utan 
utländsk bakgrund och infödda med minst en förälder född i Öst eller i Syd 
är störst när det gäller medlemskap i ekonomiska intresseföreningar och 
röstning, det vill säga de två stora och viktiga former av föreningsdeltagande 
respektive politiskt engagemang, där skillnaderna också är störst mellan 
infödda utan utländsk bakgrund och invandrade födda i Öst och Syd. 
Möjligen har det alltså betydelse för just dessa aktiviteter att ha en bakgrund 
i Öst eller Syd, medan det spelar mindre roll i andra avseenden. 

Föreningsdeltagandets fördelning, förklaringar och 
effekter 
Liksom kategoriseringen med avseende på invandrarskap är den indelning i 
föreningskategorier som jag har använt i den här undersökningen en produkt 
av ett teoretiskt grundat missnöje med tidigare existerande analysredskap. 
Denna indelning är skapad med det uttryckliga syftet att studera i vilken 
utsträckning medborgarna själva upplever sitt föreningsdeltagande som ett 
sätt att påverka samhället. Detta är av direkt relevans för den här 
undersökningen, men inte nödvändigtvis för andra föreningsstudier. Just för 
forskning om föreningsdeltagande och politiskt engagemang torde den dock 
vara generellt tillämplig. 

Indelningen i föreningskategorier bygger på två olika distinktioner. Den 
första handlar om huruvida föreningsdeltagandet är knutet till en särskild 
identitet eller rolltillhörighet hos medlemmarna eller om det snarare är 
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knutet till en särskild slags verksamhet. Den andra indelningen handlar om i 
vilken utsträckning medlemmarna själva upplever att föreningsdeltagandet 
har en politisk innebörd. Den första distinktionen är mer eller mindre gängse 
i de flesta föreningskategoriseringar, medan den andra är ovanlig i så måtto 
att indelningen vilar på bedömningar gjorda av medlemmarna själva. 

Med identitet avses här både så kallade askriptiva identiteter som kön, 
och något mer föränderliga identiteter som att vara konsument eller 
arbetstagare. Med verksamhet avses både olika typer av 
fritidssysselsättningar som idrott och körsång och arbete med humanitär 
hjälp, miljöfrågor och liknande. Indelningen i identitetsbaserade och 
verksamhetsbaserade föreningstyper är förhållandevis enkel att 
implementera, eftersom benämningarna på de allra flesta föreningstyper är 
knutna till en specifik identitet eller en specifik verksamhet. 

Den andra distinktionen tar sin utgångspunkt i tanken att det inte är givet 
att deltagande i föreningar som agerar politiskt också uppfattas som en form 
av politiskt engagemang av medlemmarna själva. Typexemplet i detta fall är 
fackföreningarna, vars centrala roll i bland annat den svenska korporativa 
beslutsprocessen har gjort att de regelmässigt kommit att rubriceras som 
politiska intresseföreningar, oaktat medlemmarnas egna motiv för 
medlemskap. Jag ifrågasätter naturligtvis inte att fackföreningar utgör 
viktiga politiska aktörer, utan vad jag ställer mig tveksam till är huruvida 
medlemmarna själva anser att deras medlemskap i fackföreningar utgör en 
politisk handling. Är det inte snarare så att de allra flesta människor, 
åtminstone i Sverige, går med i facket i syfte att trygga sina egna i huvudsak 
ekonomiska intressen? 

I syfte att låta svarspersonernas egna bedömningar om 
föreningsdeltagandets politiska innebörd fälla avgörandet när det gäller den 
här distinktionen har jag dragit nytta av en fråga i 1997 års 
medborgarundersökning, där svarspersonerna ombads ange i vilken 
utsträckning de betraktade sina medlemskap i olika typer av föreningar som 
”ett sätt att åstadkomma förbättringar eller motverka försämringar i 
samhället”. Ett problem med detta angreppssätt har varit att det inte funnits 
någon tydlig brytpunkt mellan föreningar med stark respektive svag politisk 
innebörd. Inplaceringen av enstaka gränsfall har därför fått ske med viss 
diskretion från min sida. Placeringen av dessa gränsfall har dock inte någon 
påtaglig inverkan på de övergripande deltagandenivåerna. 

Utifrån dessa två distinktioner har jag bildat fyra olika 
föreningskategorier: politiska intresseföreningar, ekonomiska 
intresseföreningar, solidaritetsföreningar och hobbyföreningar. De båda förra 
kategorierna är identitetsbaserade och de båda senare verksamhetsbaserade. 
Politiska intresseföreningar och solidaritetsföreningar har det gemensamt att 
medlemskap i dessa typer av föreningar i hög grad uppfattas som ett sätt att 
påverka samhället, medan medlemskap i ekonomiska intresseföreningar och 
hobbyföreningar endast i liten utsträckning betraktas som politiska. 
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För beskrivningen av föreningsdeltagandets fördelning bland personer 
med och utan utländsk bakgrund har jag kompletterat de fyra olika 
föreningskategorierna med tre olika former av föreningsdeltagande: 
medlemskap, aktivt deltagande och ekonomiska bidrag. En intressant 
generell slutsats som kan dras av denna kombination av inriktning och form 
är att det finns en tydlig koppling mellan deltagandeform och 
föreningskategori. Deltagandet i ekonomiska intresseföreningar består i 
huvudsak av passiva medlemskap, medan det aktiva föreningsdeltagandet är 
nära förknippat med hobbyföreningarna och de ekonomiska bidragen med 
solidaritetsföreningarna. Det är bara deltagandet i de politiska 
intresseföreningarna som tycks bestå av en egentlig blandning av olika 
former. 

Jag har redan i föregående avsnitt redogjort för de huvudsakliga 
skillnaderna i föreningsdeltagande mellan de studerade 
befolkningskategorierna. Det jag vill lyfta fram i de två följande avsnitten är 
att indelningen i föreningskategorier i kombination med indelningen i olika 
deltagandeformer har visat sig ge upphov till intressanta resultat både när det 
gäller att förklara skillnaderna i föreningsdeltagande och när det gäller 
analysen av föreningsdeltagandets betydelse för olika former av politiskt 
engagemang. 

Föreningsdeltagandets förklaringar 
I kapitel 4 kunde jag visa att en stor del av variationen i det totala antalet 
föreningsmedlemskap i den svenska befolkningen som helhet går att förklara 
med hjälp av faktorerna ålder, utbildning, sysselsättningssituation, 
geografiskt boendemönster och upplåtelseform. Föreningsdeltagandet är i 
genomsnitt högre bland personer i medelåldern än bland riktigt unga och 
riktigt gamla; personer med hög utbildning är medlemmar i fler föreningar 
än personer med låg utbildning; personer med förvärvsarbete är med i fler 
föreningar än personer som står utanför arbetsmarknaden; på landsbygden 
och i småorter är föreningsdeltagandet högre än i storstäderna; och 
människor som bor i bostadsrätt är med i fler föreningar än personer som 
själva äger sin bostad eller bor i hyresrätt. 

Jag kunde också visa att huvudlinjerna i dessa förklaringsmönster kvarstår 
när vi bryter ned föreningsdeltagandet på olika deltagandeformer, men inte 
när vi bryter ned det på olika föreningskategorier. Exempelvis är deltagandet 
i ekonomiska intresseföreningar och hobbyföreningar starkt knutet till såväl 
utbildning som sysselsättningssituation, medan deltagandet i de politiska 
intresseföreningarna är närmare knutet till olika medborgarroller, som att 
vara pensionär eller förälder. För hobbyföreningar och solidaritetsföreningar 
finns det också tydliga könseffekter, men åt olika håll. Kvinnor är mer aktiva 
än män i solidaritetsföreningar, medan förhållandet är det omvända i 
hobbyföreningarna. Anledningen till att dessa skillnader inte slår igenom i 
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analysen av föreningsdeltagandets former är att förklaringsmönstren är 
relativt likartade för de, i kraft av sin stora medlemsanslutning, tungt 
vägande ekonomiska intresseföreningarna och hobbyföreningarna. Nivåerna 
för såväl passiva medlemskap som aktivt deltagande är helt enkelt för låga i 
de politiska intresseföreningarna och solidaritetsföreningarna för att deras 
respektive förklaringsmönster ska synas i de övergripande analyserna. 

Mot bakgrund av de olika standardfaktorernas betydelse för 
föreningsdeltagandet, och de skillnader mellan befolkningskategorierna i 
flera av dessa faktorer som vi konstaterade i kapitel 2, förväntade jag mig att 
en ganska stor andel av skillnaderna i föreningsdeltagandet mellan de 
studerade befolkningskategorierna skulle gå att hänföra till dessa faktorer. Så 
visade sig också vara fallet när det gällde skillnaderna i aktivt deltagande 
och ekonomiska bidrag mellan infödda utan utländsk bakgrund och 
invandrade födda i Syd. Mer än hälften av dessa skillnader kunde förklaras 
med hjälp av standardfaktorerna. Särskilt stor betydelse visade sig variabeln 
boendeort ha när det gällde skillnaden i aktivt deltagande, medan skillnaden 
i ekonomiska bidrag främst verkade bero på skillnader i 
ålderssammansättning och socioekonomisk position. 

I övrigt visade sig emellertid standardfaktorerna ha förvånansvärt liten 
betydelse för de observerade skillnaderna i föreningsdeltagande. De små 
skillnaderna mellan infödda utan utländsk bakgrund å ena sidan, och infödda 
med utländsk bakgrund och invandrade födda i Väst å andra sidan, 
påverkades nästan inte alls vid kontroll för dessa faktorer. Detsamma kan, 
intressant nog, sägas om de ganska stora skillnaderna mellan infödda utan 
utländsk bakgrund och invandrade födda i Öst, samt om skillnaden i passiva 
medlemskap mellan infödda utan utländsk bakgrund och invandrade födda i 
Syd. 

En faktor som däremot verkar förklara en stor del av skillnaderna inom 
kategorin invandrade är vistelsetid i Sverige. Exempelvis minskade 
skillnaden i passiva medlemskap mellan invandrade födda i Väst och 
invandrade födda i Öst med mer än hälften vid kontroll för denna variabel. 
Det förefaller alltså som att föreningsdeltagandet bland personer som har 
invandrat till Sverige tenderar att öka med tiden, oavsett varifrån man har 
invandrat. Mina analyser ger inga egentliga svar på varför tid i Sverige utgör 
en viktig faktor i sammanhanget, men jag har lyckats visa att kunskaper i 
svenska inte har någon självständig effekt på föreningsdeltagande vid 
kontroll för tid i Sverige. Detta betraktar jag som ett överraskande och 
mycket intressant resultat, inte minst eftersom det går på tvärs mot en av de 
vanligaste föreställningarna i den svenska integrationsdebatten – att om bara 
de invandrade lär sig svenska så kommer resten att lösa sig. 
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Är skillnader i föreningsdeltagande uttryck för etnifiering och 
etnisk diskriminering? 
Givet de här resultaten måste vi nu fråga oss i vilken utsträckning de 
observerade skillnaderna i föreningsdeltagande kan sägas vara ett uttryck för 
etnifiering och etnisk diskriminering. Är det en ren slump att de mönster av 
associationer till ordet invandrare och erfarenheter av diskriminering som jag 
i kapitel 2 valde att lägga till grund för indelningen inom kategorin 
invandrade så väl överensstämmer med de observerade skillnaderna i 
föreningsdeltagande? Eller beror skillnaderna i föreningsdeltagande kanske 
på faktorer som till exempel ålderssammansättning och geografiskt 
boendemönster – det vill säga, faktorer som förmodligen skulle producera 
skillnader i föreningsdeltagande även i ett samhälle utan etnifiering och 
diskriminering? Eller är det istället så att de skillnader som kvarstår vid 
kontroll för de olika standardfaktorerna utgör ett slags mått på etnifieringens 
och diskrimineringens direkta betydelse för de olika kategoriernas 
föreningsdeltagande? Och kan den del av skillnaderna som har försvunnit 
vid kontroll för standardfaktorerna i så fall betraktas som ett mått på 
etnifieringens och diskrimineringens indirekta betydelse via olika 
demografiska och socioekonomiska faktorer? 

Tyvärr har jag inga raka besked att ge när det gäller de här frågorna. De 
empiriska resultaten kan tolkas på olika sätt i det här avseendet och det är 
svårt, för att inte säga omöjligt, att på empirisk grund avgöra huruvida en 
tolkning är mer giltig än någon annan. Just därför vill jag avråda från två 
olika typer av slutsatser, som enligt min uppfattning har det gemensamt att 
de är alltför enkelspåriga för att kunna fånga komplexiteten i de 
sammanhang som vi här diskuterar. 

Det ena felslutet består i att tolka de kvarvarande skillnaderna i 
föreningsdeltagande, vid kontroll för standardfaktorerna, som ett entydigt 
uttryck för etnifieringens och den etniska diskrimineringens effekter på 
föreningsdeltagande. Det finns helt enkelt flera andra tänkbara förklaringar 
som inte kan uteslutas på grundval av de analyser som jag har presenterat 
här. En del av variationen kan till exempel vara knuten till rena 
slumpfaktorer på individnivå. Andra delar kan vara knutna till 
förklaringsansatser som jag inte har inkluderat i analyserna, men som 
svårligen går att tolka i termer av etnifiering eller diskriminering. Hit hör 
exempelvis attitydskillnader av olika slag. 

För att illustrera den senare poängen har jag i tabell 6.3 sammanställt 
svaren på de sammanlagt sex frågor om föreningsdeltagandets syften som 
ställdes i VPS 2004. Svaren på tre av dessa frågor har jag redan redovisat i 
tabell 3.5, men då nedbrutna på medlemskap i olika föreningskategorier. I 
tabell 6.3 redovisas svaren istället nedbrutna på de tre kategorierna infödda 
utan utländsk bakgrund, invandrade födda i Turkiet samt invandrade födda i 
Chile. 
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Tabell 6.3. Föreningsdeltagandets syften fördelade på födelseland, 
genomsnittsvärden 

I hur stor utsträckning är du med i föreningar 
för att... 

Infödda utan 
utländsk bakgrund

Invandrade 
födda i Turkiet

Invandrade 
födda i Chile 

Kunna hålla på med saker som du är 
intresserad av 0,67 0,44** 0,53* 

Försöka se till att saker och ting ska bli 
bättre för dig och din familj 0,49 0,55 0,51 

Försöka se till att saker och ting ska bli 
bättre i samhället i stort 0,35 0,52** 0,50** 

Du tycker att en god medborgare bör 
engagera sig i föreningslivet 0,30 0,51** 0,47* 

Du tycker att föreningsarbete är roligt och 
stimulerande 0,37 0,48* 0,50* 

Träffa andra människor 0,46 0,52 0,50 

N 301–308 117–125 191–197 
Kommentar: VPS 2004. Fyragradig skala där 0 står för ”inte alls” och 1 för ”mycket stor 
utsträckning”. Asteriskerna avser skillnaden i förhållande till infödda utan utländsk bakgrund. 
** p < 0,01. * p <0,05. 

Två resultat förtjänar särskild uppmärksamhet i tabell 6.3. Det ena är att 
infödda utan utländsk bakgrund i väsentligt högre utsträckning än 
invandrade födda i Turkiet respektive Chile betraktar föreningsdeltagande 
som ett sätt att kunna hålla på med saker som de är intresserade av. Här 
antyds därmed en slags kulturell förklaring till de observerade skillnaderna i 
föreningsdeltagande i den meningen att infödda utan utländsk bakgrund i 
större utsträckning än invandrade verkar betrakta föreningslivet utifrån ett 
personligt nyttoperspektiv.2 

Det andra resultatet är att invandrade födda i Turkiet och Chile ligger 
klart högre än infödda utan utländsk bakgrund på de två frågor som mer eller 
mindre explicit utmålar föreningsdeltagande som en aspekt av det 
demokratiska medborgarskapet. Invandrade födda i Turkiet och Chile ser i 
högre utsträckning än infödda utan utländsk bakgrund sitt 
föreningsdeltagande som en form av politiskt engagemang och rent av som 
en del av de skyldigheter som åligger den gode medborgaren i det 
demokratiska samhället. Det är rimligt att tänka sig att just denna 

                               
2 En regressionsanalys med det totala antalet föreningsmedlemskap som beroende variabel 
och de så kallade standardfaktorerna som oberoende variabler visar också att denna 
attitydskillnad verkligen tycks förklara en del av skillnaden i föreningsdeltagande mellan 
infödda utan utländsk bakgrund och invandrade födda i Turkiet respektive Chile. 
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attitydskillnad ligger bakom det tidigare rapporterade resultatet att politiska 
intresseföreningar utgör den enda av de fyra studerade föreningskategorierna 
där skillnaden i antal medlemskap mellan infödda utan utländsk bakgrund 
och invandrade födda i Syd inte är statistiskt säkerställd. Värt att notera i 
övrigt är att invandrade födda i Turkiet och Chile verkar finna 
föreningsarbetet roligare och mer stimulerande än infödda utan utländsk 
bakgrund, vilket inte minst är intressant mot bakgrund av deras 
förhållandevis altruistiska attityd till föreningsdeltagande. 

 
Tabell 6.4. Deltagande i olika typer av aktiviteter i föreningslivet 

Hur ofta brukar du göra något av följande när du 
deltar i föreningsverksamhet: 

Infödda utan 
utländsk 
bakgrund 

Invandrade 
födda i Turkiet

Invandrade 
födda i Chile 

Idrotta eller syssla med någon hobby 0,48 0,23** 0,28** 

Delta i fester eller utflykter 0,23 0,20 0,21 

Hjälpa till med städning, kaffekokning eller 
liknande 0,15 0,16 0,21 

Spela, sjunga, dansa eller spela teater 0,11 0,08 0,14 

Delta i någon kurs eller studiecirkel 0,10 0,10 0,15* 

Hjälpa till med barn- och ungdomsverksamhet 0,10 0,17* 0,16* 

Delta i någon demonstration, namninsamling 
eller politisk aktivitet 0,04 0,09* 0,10* 

N 308 128 199

Kommentar: VPS 2004. Fyragradig skala där 0 står för ”aldrig eller nästan aldrig” och 1 för 
”några gånger i veckan”. Asteriskerna avser skillnaden i förhållande till infödda utan utländsk 
bakgrund. ** p < 0,01. * p <0,05. 

Intressant nog återspeglas de här attitydskillnaderna även i de aktiviteter som 
infödda utan utländsk bakgrund respektive invandrade födda i Turkiet och 
Chile uppger sig delta i. I tabell 6.4 redovisas svaren på frågor om sju olika 
typer av aktiviteter som människor kan ägna sig åt i föreningslivet. För 
samtliga tre kategorier gäller att idrott eller andra former av hobbyaktiviteter 
utgör den mest frekvent förekommande formen av föreningsverksamhet, 
vilket återigen förstärker intrycket av att det aktiva föreningsdeltagandet i 
första hand utförs inom ramen för olika hobbyföreningar. Däremot hamnar 
deltagande i demonstrationer, namninsamlingar och andra politiska 
aktiviteter på sista plats för samtliga tre kategorier. Här kan vi alltså dra 
slutsatsen att det förekommer politisk aktivitet inom ramen för 
föreningslivet, men att det inte är särskilt vanligt. Framför allt tycks infödda 
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utan utländsk bakgrund snarare ägna sin föreningsverksamhet åt 
hobbyaktiviteter, utflykter och kaffekokning än åt politiska aktiviteter. För 
invandrade födda i Turkiet och Chile är skillnaderna mellan de olika 
aktivitetsformerna mindre, men inte heller inom dessa kategorier utgör de 
politiska aktiviteterna någon huvudsyssla inom föreningslivet. 

Det är svårt att se på vilket sätt de attitydskillnader till 
föreningsdeltagande eller de skillnader i vad man faktiskt gör i föreningarna, 
som vi har sett i tabellerna 6.3 och 6.4, skulle vara ett uttryck för etnifiering 
eller diskriminering. Möjligen skulle man kunna tänka sig att en känsla av 
utestängning från till exempel olika hobbyaktiviteter skulle kunna leda till en 
”surt-sa-räven-reaktion” bland personer med utländsk bakgrund. Jag tror 
dock att det är rimligare att tolka de här skillnaderna som ett uttryck för att 
Sverige, i likhet med de andra skandinaviska länderna, utgör ett undantag 
internationellt sett, i det att en så stor del av samhällslivet – från boende till 
boulespelande – har kommit att organiseras i form av föreningsverksamhet. 
Om det är några som är avvikande i det här sammanhanget är det alltså de 
infödda svenskarna som knappt tycks kunna umgås utan att först ha bildat en 
förening. Eller så har det åtminstone uppfattats vara på det sättet, vilket 
illustreras av hur en manlig testintervjuperson född i Chile uttryckte saken, 
när han ombads kommentera innehållet i frågeformuläret till VPS 2004: 

Jag tycker att här om föreningar det är liksom, för moderna 
storstadsmänniskan spelar ingen roll etnisk bakgrund, har inte den tid att 
engagera sig så mycket i föreningar så jag tycker det var överdrivet mycket 
frågor om föreningar. Visst folk kan vara med i föreningar men som 
medlemmar men väldigt få är aktiva medlemmar. Så det är mer den här 
gamla folkhemsmentaliteten jag tycker dyker upp där än vad moderna 
samhället går ut på nu (SCB 2003b:10). 

Det andra felslutet består i att tolka resultaten i den här undersökningen som 
att skillnaderna i föreningsdeltagande mellan invandrade födda i Öst och Syd 
å ena sidan och de tre övriga kategorierna å andra sidan inte skulle ha 
någonting att göra med de processer av etnifiering och etnisk diskriminering 
som finns i det svenska samhället. Föreningslivet är i stor utsträckning ett 
forum för möten mellan människor som betraktar varandra som likar (jfr 
Mutz 2006; Theiss-Morse och Hibbing 2005), och det vore befängt att i det 
sammanhanget påstå att det inte skulle ha någon betydelse att invandrade 
födda i Öst och i Syd regelmässigt positioneras, och positionerar sig själva, 
som annorlunda i förhållande till infödda och invandrade födda i Väst. Den 
som påstår något annat kan inte gärna ha satt sin fot i en ordinär förening i 
Sverige. 

För att komma ifrån dessa båda felslut vill jag istället inspirera till en 
diskussion om hur föreningslivet i större utsträckning än idag skulle kunna 
attrahera invandrade födda i Öst och Syd och de övriga tre kategorierna med 
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för den delen. I detta syfte vill jag lyfta fram tre särskilt intressanta resultat 
från den här undersökningen. 

Det första resultatet är att tre av de fyra jättarna i svenskt föreningsliv – 
idrottsföreningar, konsumentföreningar och boendeföreningar – verkar 
behöva arbeta mer aktivt för att rekrytera medlemmar bland invandrade 
födda i Öst och Syd. En viktig förebild verkar här kunna utgöras av 
fackföreningarna, där skillnaderna i medlemskap mellan de olika 
befolkningskategorierna är påfallande små.3 Faktum är att fackföreningarnas 
medlemsanslutning bland invandrade födda i Öst och i Syd vida överstiger 
de etniska föreningarnas medlemsanslutning i de allra flesta 
invandrargrupper. 

Det andra resultatet är att de observerade skillnaderna i socioekonomisk 
status utgör en viktig förklaring till de lägre nivåerna av aktivt 
föreningsdeltagande bland invandrade födda i Syd jämfört med infödda. 
Med tanke på att det aktiva föreningsdeltagandet främst är lokaliserat till 
hobbyföreningarna är det rimligt att fråga sig vilka resurser som egentligen 
krävs för vuxna människors deltagande i denna viktiga kategori av 
föreningar. Kan det till exempel vara så att kostnaderna för medlemsavgifter, 
utrustning och resor är så höga att personer med låg inkomst och en svag 
position på arbetsmarknaden inte har möjlighet att delta? Och är det kanske 
därför som vi även inom ungdomsidrotten ser så stora skillnader i andelen 
medlemmar med utländsk bakgrund mellan fotboll och basket å ena sidan 
och till exempel ridning och tennis å andra sidan (Riksidrottsförbundet 
2002)? 

Det tredje resultatet utgörs av det faktum att föreningsdeltagandet är 
större på landsbygden och i småorterna än i storstäderna. Det är naturligtvis 
ingen enkel uppgift för föreningslivet att förändra sin verksamhet och sitt 
rekryteringsarbete så att denna skillnad mellan stad och land jämnas ut. 
Ändå borde resultat av det här slaget mana till nytänkande bland 
föreningarna, då det ju är en potentiell ökning av antalet medlemmar som 
står på spel. 

Föreningsdeltagandets effekter på politiskt engagemang 
Indelningen i föreningskategorier i kombination med indelningen i 
deltagandeformer har också visat sig vara användbar i analyserna av 
föreningsdeltagandets betydelse för olika former av politiskt engagemang 
utanför föreningslivet. I likhet med tidigare undersökningar har jag kunnat 
visa att det finns positiva samband mellan det totala antalet 
föreningsmedlemskap och så gott som samtliga prövade former av politiskt 
engagemang. Jag har också visat att dessa samband kvarstår vid kontroll för 

                               
3 Med detta inte sagt att situationen för personer med utländsk bakgrund skulle vara 
oproblematisk i fackföreningarna (jfr Mulinari och Neergaard 2004). 
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demografiska och socioekonomiska faktorer, utom för politisk systemtilltro 
och så kallade privata kontakter. Vidare har en jämförelse mellan 
utbildningens och föreningsdeltagandets betydelse för olika former av 
politiskt engagemang, i termer av sambandens styrka, indikerat att 
föreningsdeltagande är en väl så viktig faktor som utbildning. 

Vid närmare analyser har det emellertid visat sig att sambanden mellan 
föreningsdeltagande och politiskt engagemang i flera fall går att koppla till 
de ganska ovanliga passiva medlemskapen i politiska intresseföreningar, 
medan till exempel det utbredda aktiva deltagandet i icke-politiska 
föreningar endast uppvisar positiva samband med vissa former av politiskt 
engagemang, såsom politisk självtilltro, protester och politiska kontakter. 
Ytterligare analyser, där jag har ställt de två olika förklaringsansatserna 
självselektion och mobilisering emot varandra, har därefter gett upphov till 
två huvudsakliga slutsatser. 

Den ena slutsatsen är att en del av sambandet mellan föreningsdeltagande 
och politiskt engagemang går att hänföra till variationen i politiskt intresse. 
Min tolkning är därmed att den så kallade selektionshypotesen får visst stöd i 
samtliga analyser. Här är det emellertid viktigt att påpeka att det rör sig just 
om en tolkning och inte om något solklart empiriskt resultat. I avsaknad av 
paneldata har jag fått uttala mig i termer av orsak och verkan med hjälp av 
antaganden om orsaksriktningen mellan olika variabler. Framför allt har jag 
tagit resultatet att sambanden mellan föreningsdeltagande och politiskt 
intresse i huvudsak går att koppla till passiva medlemskap i politiska 
föreningar till intäkt för antagandet att orsaksriktningen mellan dessa 
variabler i huvudsak går från politiskt intresse till föreningsdeltagande. Detta 
antagande ligger i sin tur till grund för beslutet att operationalisera en 
hypotes om psykologiskt betingad självselektion i termer av just politiskt 
intresse. Om det i verkligheten är så att orsaksriktningen mellan politiskt 
intresse och föreningsdeltagande är den omvända, måste tolkningen av de 
resultat som jag har redovisat istället bli att politiskt intresse utgör en av de 
orsaksmekanismer varigenom föreningsdeltagande påverkar politiskt 
engagemang. Jag håller denna alternativa tolkning för mindre trolig, men det 
är ändå viktigt att framhålla att den är möjlig. 

Den andra slutsatsen är att föreningsdeltagande leder till ökad politisk 
självtilltro och ökat deltagande i protester och politiska kontakter. Det verkar 
alltså som att föreningsdeltagande framför allt påverkar individernas 
upplevda förmåga att agera politiskt samt de deltagandeformer som i störst 
utsträckning handlar om att aktivt försöka påverka politiken. Både politiska 
kontakter och protester bygger på att man som individ ger tydligt uttryck för 
en politisk åsikt, antingen genom att kommunicera den direkt till en annan 
människa eller genom att framföra den i form av någon expressiv 
manifestation. Detta ska ställa mot röstningens och 
vardagsmanifestationernas betydligt mer diskreta och närmast 
avpersonifierade karaktär. I mina ögon är detta ett helt rimligt resultat, inte 
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minst med tanke på att föreningsdeltagandets effekter tycks gå via den 
övning i medborgerliga färdigheter som det aktiva deltagandet i såväl icke-
politiska som politiska föreningar erbjuder. 

Däremot verkar politisk rekrytering endast ha marginell betydelse som 
orsaksmekanism, av den enkla anledningen att förfrågningar om att delta i 
olika politiska aktiviteter är mycket ovanliga. Hypotesen att passiva 
medlemskap skulle ha en positiv effekt på politiskt engagemang via 
rekrytering får därmed också tillbakavisas. Det är det aktiva 
föreningsdeltagandet som leder till politiskt engagemang. 

Mot bakgrund av de här resultaten har jag vidare kunnat dra slutsatsen att 
de observerade skillnaderna i föreningsdeltagande mellan invandrade födda i 
Öst och i Syd å ena sidan, och infödda med och utan utländsk bakgrund samt 
invandrade födda i Väst å andra sidan, utgör en delförklaring till skillnaderna 
mellan dessa kategorier när det gäller politisk självtilltro, politiska kontakter 
och protester. För de båda förstnämnda formerna av politiskt engagemang 
leder skillnaderna i föreningsdeltagande till ökade skillnader mellan de olika 
kategorierna, medan det för protester istället leder till minskade skillnader. 
För samtliga dessa tre former av politiskt engagemang går det enligt min 
uppfattning att göra gällande att det verkligen är föreningsdeltagandet som 
ger upphov till dessa resultat. Däremot tycks den minskade skillnad i 
sannolikheten för att gå och rösta som vi ser när vi för in 
föreningsdeltagande som kontrollvariabel snarare kunna tillskrivas den 
psykologiskt inspirerade selektionshypotesen. 

Medlemmar och medborgare 
Vilken betydelse har föreningsdeltagande, generellt sett, för medborgarnas 
möjligheter att göra sina röster hörda? I den här undersökningen har vi sett 
att medlemsanslutningen i föreningar som medlemmarna själva uppfattar 
som politiska är klart lägre än i andra typer av föreningar. Vi har också sett 
att det visserligen förekommer att medlemmar utför politiska aktiviteter 
inom ramen för sitt föreningsdeltagande, men att detta är ovanligt. Därtill har 
vi sett att det finns positiva samband mellan föreningsdeltagande och så gott 
som samtliga studerade former av politiskt engagemang. Vid kontroll för 
självselektion förefaller det emellertid som att föreningsdeltagande 
egentligen bara har positiva effekter på politisk självtilltro, protester och 
politiska kontakter, och att det dessutom bara är det aktiva 
föreningsdeltagandet som ger upphov till dessa effekter. Sammantaget 
framträder därmed en bild av föreningsdeltagandet som en relativt obetydlig 
faktor i det politiska livet. 

Men är detta verkligen en rättvisande bild? I en mening är svaret på den 
frågan naturligtvis beroende av våra förväntningar. Om man, likt författarna 
till den statliga Demokratiutredningen (SOU 2000:1:197), föreställer sig att 
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”ett starkt och fungerande föreningsliv utgör en grundbult i ett demokratiskt 
samhälle, som uttryckligen främjar medborgarnas möjligheter till 
deltagande, inflytande och delaktighet”, och att motsatsen är ”ett samhälle 
med svaga eller obefintliga medborgarsammanslutningar, där samhället 
reduceras till ’ett elitskikt och en amorf och odifferentierad massa av 
isolerade individer’”, så är det klart att resultaten i den här undersökningen 
väcker både besvikelse och oro. Utgår man istället, likt de amerikanska 
statsvetarna Elizabeth Theiss-Morse och John Hibbing (2005), från att 
människor snarare går med i föreningar i syfte att undvika politik, så väcker 
resultaten förmodligen snarare förvåning över att det överhuvudtaget finns 
någon koppling mellan föreningsdeltagande och politiskt engagemang.4 

Men det finns också andra sätt att närma sig den här frågan. Ett är att 
fråga medborgarna själva hur effektiva de anser att olika typer av aktiviteter 
är när det gäller att påverka beslut i samhället. I MBU 2003 fick de 
svarspersoner som tillhörde det riksrepresentativa urvalet ta ställning till åtta 
olika former av aktiviteter med hjälp av en elvagradig skala där värdet 0 stod 
för ”inte alls effektivt” och värdet 1 för ”mycket effektivt”. Svaren på dessa 
frågor är sammanställda i tabell 6.5. Antalet invandrade svarspersoner är i 
det här fallet för litet för att det ska vara meningsfullt att bryta ned svaren på 
de tre delkategorierna Väst, Öst och Syd. Jag har istället använt mig av en 
enkel indelning i kategorierna infödda och invandrade, med det intressanta 
resultatet som följd att infödda och invandrade verkar bedöma effektiviteten 
av olika politiska påverkansformer på precis samma sätt. Med reservation för 
att en indelning i invandrade födda i olika delar av världen skulle kunna ge 
en annan bild tycks de skillnader i politiskt engagemang mellan invandrade 
och infödda som vi observerat i kapitel 5 inte bero på att det skulle finnas 
några attitydskillnader i detta avseende. 

Det resultat som överraskar mig mest i tabell 6.5 är att arbete i föreningar 
och organisationer betraktas som ett lika effektivt sätt att påverka beslut i 
samhället som partiarbete. Att döma av medborgarnas egna bedömningar 
finns det alltså skäl att betrakta själva föreningsdeltagandet som en viktig 
form av politiskt engagemang. I någorlunda paritet med bedömningen av 
föreningsdeltagandets effektivitet ligger även politiska kontakter av olika 
slag – med massmedia och med politiker – vilket alltså är den ena av de båda 
former av politiskt engagemang som påverkas positivt av aktivt 
föreningsdeltagande. Däremot verkar medborgarna inte ha några högre 

                               
4 ”To be sure, more needs to be learned about the nature and specific political consequences 
of voluntary associations, but the empirical literature currently available is not a source of 
consolation for believers. Even group sympathizers such as Eliasoph, when they analyze the 
subject, realize that groups is not a way of embracing politics but rather a way of avoiding 
politics. The message for students of empirical democratic theory is that there is no shortcut to 
true civic engagement. Neither tweaking institutions nor promoting volunteerism is likely to 
help. Ordinary people understandably do not want to get involved in politics, and most 
voluntary group activity is essentially apolitical” (Theiss-Morse och Hibbing 2005:244). 
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tankar om effektiviteten av att delta i olika typer av protester – offentliga 
demonstrationer och olagliga protestaktiviteter – alltså den andra formen av 
politiskt engagemang som påverkas av aktivt föreningsdeltagande. 

 
Tabell 6.5. Värdering av olika politiska deltagandeformers effektivitet 

Det finns olika uppfattningar om hur man på ett effektivt sätt 
kan påverka beslut i samhället. Jag har här en lista på några 
olika sätt som brukar användas och skulle vilja fråga dig hur 
effektiva du anser att de är. Hur effektivt anser du att det är att: 

Infödda Invandrade 

Rösta i valen 0,77 0,79 

Arbeta för att få uppmärksamhet i massmedia 0,67 0,62 

Arbeta i föreningar eller organisationer 0,61 0,60 

Arbeta i ett politiskt parti 0,60 0,59 

Ta personlig kontakt med politiker 0,54 0,52 

Bojkotta vissa produkter 0,49 0,43 

Delta i offentliga demonstrationer 0,45 0,45 

Delta i olagliga protestaktiviteter 0,24 0,20 

N 1022-1083 105-113 
Kommentar: MBU 2003. Endast det riksrepresentativa urvalet. Elvagradig skala där 0 står för 
”inte alls effektivt” och 1 för ”mycket effektivt”. Ingen av skillnaderna mellan kategorierna 
infödda och invandrade går att säkerställa statistiskt på 95 procents säkerhetsnivå. 

Min slutsats av de här resultaten är att föreningsdeltagande förtjänar att tas 
på allvar både som en form av politiskt engagemang och som en resurs för 
deltagande i andra betydelsefulla påverkansformer. Samtidigt bör vi notera 
att föreningsdeltagande endast verkar ha begränsad betydelse när det gäller 
den politiska påverkansmöjlighet som medborgarna själva anser vara den 
mest effektiva, nämligen röstning. Vi bör också vara medvetna om att 
bedömningen av olika påverkansmöjligheters faktiska inverkan på politiska 
beslut utgör den statsvetenskapliga deltagandeforskningens verkliga 
akilleshäl. Vi vet en hel del om vilka som deltar, och på vilka sätt, men 
alldeles för lite om vad deltagandet egentligen har för betydelse i den 
politiska beslutsprocessen (jfr Wohlgemuth 2006; Uba 2007). 

Jämlikhet och integration 
Varför ska vi bry oss om huruvida det finns skillnader i föreningsdeltagande 
och politiskt engagemang mellan personer med och utan utländsk bakgrund? 
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Det till synes enkla svaret på den här frågan är naturligtvis att skillnader i 
dessa avseenden bryter mot den demokratiska principen om politisk 
jämlikhet, så snart de har den minsta betydelse för medborgarnas möjligheter 
att påverka politiska beslut (jfr Marshall 1950). Det finns emellertid ett antal 
komplikationer kopplade till detta svar, av vilka jag ska beröra tre. 

Den första komplikationen är att det är utomordentligt svårt att bedöma 
den politiska betydelsen av olika deltagandeformer. Därmed är det också 
svårt att värdera de olika deltagandeformernas relativa vikt. I den här 
undersökningen har vi sett att det finns betydande skillnader i deltagande 
mellan invandrade födda i Öst och i Syd å ena sidan och de övriga tre 
kategorierna å andra sidan, när det gäller röstning och 
vardagsmanifestationer. Däremot är skillnaderna relativt små när det gäller 
deltagande i politiska föreningar och när det gäller partiaktiviteter, protester 
och politiska kontakter. 

Det här är naturligtvis inte något egentligt problem för själva 
jämlikhetskriteriet, men det komplicerar slutsatsdragningen. Väljer man att 
betona resultaten för de deltagandeformer som medborgarna själva uppfattar 
som effektiva påverkansmöjligheter är det framför allt skillnaderna i 
röstning, och i viss mån vardagsmanifestationer, som kommer i fokus, följda 
av slutsatsen att det står dåligt till med den politiska jämlikheten mellan 
personer med och utan utländsk bakgrund i Sverige. Frågan är dock hur man 
ska se på föreningsdeltagandets fördelning i det här avseendet, eftersom 
åtminstone de absoluta skillnaderna är betydligt större i de icke-politiska 
föreningarna än i de politiska. 

Väljer man istället att betona resultaten för de deltagandeformer som får 
beskrivas som mer krävande att utföra är det snarare frånvaron av skillnader 
när det gäller partiaktiviteter, protester och politiska kontakter som får lyftas 
fram. Slutsatsen blir då att den politiska jämlikheten mellan personer med 
och utan utländsk bakgrund är förvånansvärt hög med tanke på de skillnader 
i bland annat socioekonomisk status som vi tidigare har konstaterat. Även 
här är det dock oklart hur man ska se på föreningsdeltagandets betydelse. 
Till saken hör också att partiaktiviteter och protester endast involverar en 
tiondel vardera av den totala befolkningen i Sverige. 

Inte minst när det gäller den senare slutsatsen är det också viktigt att 
påminna om de bortfallsproblem som finns både i MBU 2003 och VPS 
2004. Särskilt gäller detta problem personer med utländsk bakgrund, vilket 
gör att vi behöver utfärda en varning för att skillnaderna i olika former av 
föreningsdeltagande och politiskt engagemang kan ha underskattats i de här 
undersökningarna. Det skulle vara felaktigt att helt döma ut resultaten på 
grundval av dessa bortfallsproblem. Faktum är att det förmodligen aldrig 
tidigare har funnits ett bättre underlag för slutsatser om föreningsdeltagande 
och politiskt engagemang bland personer med utländsk bakgrund i Sverige 
än MBU 2003. Viss försiktighet bör dock anbefallas när det gäller slutsatser 
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om de mer precisa deltagandenivåerna bland personer med utländsk 
bakgrund. 

Den andra komplikationen är att skillnader i politiskt deltagande mellan 
olika befolkningskategorier inte automatiskt behöver leda till obalans i makt 
och inflytande. Det finns flera skäl till att så inte behöver vara fallet, men ett 
som jag särskilt vill lyfta fram i anslutning till den här undersökningen är att 
politiskt deltagande sällan utgör ett nollsummespel – det vill säga, en 
situation där en skillnad mellan två parter automatiskt är till den enes fördel 
och den andres nackdel. 

En av de analyser som har överraskat mig mest i arbetet med den här 
avhandlingen är den enkla redovisningen av svarspersonernas uppfattning 
om vilka människor som främst har berörts av deras olika politiska 
aktiviteter (se tabell 5.5). Jag har tidigare uppehållit mig vid distinktionen 
mellan privata och politiska kontakter, där det utmärkande för de privata 
kontakterna är att de enbart rör svarspersonen själv eller dennes närmaste. 
Vad jag inte tidigare har kommenterat är min förvåning över att en så liten 
andel av aktiviteterna inom de övriga tre deltagandeformerna – 
partiaktiviteter, protester och vardagsmanifestationer – på motsvarande sätt 
är privata. Faktum är att precis hälften av de talrika 
vardagsmanifestationerna främst anses beröra människor i andra länder och 
att en tredjedel av protesterna på samma sätt kan betraktas som 
internationella till sin karaktär. Och detta tycks inte bero på att personer med 
utländsk bakgrund endast skulle delta i aktiviteter som berör människor i 
deras, eller deras föräldrars, utvandringsland. Mindre än fem procent av de 
invandrade svarspersonernas aktiviteter i var och en av de olika 
deltagandeformerna ansågs främst beröra personer i ursprungslandet. 

En konsekvens av de här resultaten är enligt min uppfattning att den 
observerade skillnaden i vardagsmanifestationer mellan invandrade födda i 
Öst och Syd och personer tillhörande de tre övriga kategorierna plötsligt 
framstår som ett mindre problem med avseende på jämlikhet i politiskt 
inflytande. Jag tycker helt enkelt att det är svårt att se hur det skulle kunna 
utgöra något hot mot de två förstnämnda kategoriernas politiska intressen att 
personer tillhörande de tre övriga kategorierna deltar mer när det gäller 
aktiviteter som i första hand syftar till att påverka politiska skeenden i 
utlandet. 

Annorlunda förhåller det sig naturligtvis med röstning, eftersom 
skillnader mellan de olika befolkningskategoriernas valdeltagande riskerar 
att komma till uttryck i deras respektive representation i politiska 
beslutsorgan, såväl socialt som åsiktsmässigt. Röstning är den politiska 
deltagandeform som närmast kan liknas vid ett nollsummespel och skillnader 
i detta avseende måste därmed sägas utgöra ett politiskt jämlikhetsproblem. 
Även i detta avseende finns det dock vissa komplikationer, såsom att det 
långt ifrån är självklart att personer tillhörande en viss befolkningskategori 
verkligen har gemensamma politiska intressen. 
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Den tredje komplikationen är att ett alltför tungfotat förhållningssätt till 
det demokratiska jämlikhetsidealet kan leda till ganska märkliga slutsatser i 
en sådan här undersökning. Hur ska vi till exempel se på det faktum att de 
observerade skillnaderna i föreningsdeltagande mellan invandrade födda i 
Öst och Syd å ena sidan, och de övriga tre kategorierna å andra sidan, verkar 
utgöra en delförklaring till de observerade skillnaderna i politisk självtilltro 
och politiska kontakter? Ska vi betrakta dessa effekter av 
föreningsdeltagande som ett oönskat inslag i demokratin på grund av att de 
tycks förstärka den politiska ojämlikheten mellan olika 
befolkningskategorier? Eller ska vi snarare hävda att varje ökning av det 
totala medborgerliga deltagandet i den politiska beslutsprocessen i grunden 
är positiv, även om den sker till priset av minskad politisk jämlikhet i termer 
av deltagande? Själv är jag benägen att, inom rimliga gränser, inta den 
senare positionen, men detta låter sig knappast göras om vi i alla lägen ska 
sätta jämlikhetsidealet främst. 

Kontentan av den här utläggningen är att det är intressant, men långt ifrån 
okomplicerat, att ställa resultaten från den här undersökningen i relation till 
idealet om politisk jämlikhet. Förekomsten av systematiska skillnader i såväl 
föreningsdeltagande som politiskt engagemang mellan olika 
befolkningskategorier är en varningsklocka, som förtjänar uppmärksamhet i 
varje samhälle som gör anspråk på att leva upp till grundläggande 
demokratiska ideal. Samtidigt är det viktigt att inte låta jämlikhetskriteriet 
skymma det faktum att skillnader i olika former av deltagande kan vara av 
olika stor betydelse för de människor som faktiskt berörs, och därmed också 
i olika stor utsträckning utgöra demokratiska problem. Det är till exempel ett 
stort politiskt jämlikhetsproblem att utländska medborgare, oavsett 
födelseland, har ett så mycket lägre valdeltagande än svenska medborgare. 
Däremot är det knappast ett allvarligt demokratiskt problem att till exempel 
konsumentföreningar har en så mycket lägre medlemsanslutning bland 
invandrade födda i Öst och Syd än bland andra befolkningskategorier. 

Det finns också skäl att påpeka att den här undersökningen endast har 
fångat en delmängd, om än en viktig sådan, av det som täcks av begreppet 
politisk jämlikhet. Exempelvis har jag inte studerat det inflytande som 
utövas av olika kollektiva aktörer – inklusive föreningar och organisationer – 
i den politiska beslutsprocessen. Jag har inte heller undersökt i vilken 
utsträckning de olika befolkningskategorierna finns representerade i 
föreningsstyrelser, politiska organ eller andra fora för maktutövning. Detta 
konstaterande förringar inte värdet av undersökningen utan pekar bara på att 
det även finns andra viktiga områden för studier av politisk jämlikhet. 

På motsvarande sätt kan vi resonera i förhållande till begreppet politisk 
integration. Som jag ser det fångar min undersökning en viktig delmängd av 
de frågor som täcks av begreppet politisk jämlikhet, vilket i sin tur fångar en 
delmängd av de frågor som ryms inom begreppet politisk integration. 
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Politisk integration fångar i sin tur en viktig delmängd av det övergripande 
begreppet integration. 

Jag uppfattar alltså politisk jämlikhet som en nödvändig men inte 
tillräcklig beståndsdel av begreppet politisk integration. Det vill säga, om det 
finns problem med den politiska jämlikheten mellan olika 
befolkningskategorier i ett samhälle, så finns det också problem med den 
politiska integrationen. Däremot är en frånvaro av skillnader i politiskt 
engagemang inte någon garanti för politisk integration. I det politiska 
integrationsbegreppet läser jag nämligen också in en personlig dimension, 
som inte fångas av våra mått på politiskt engagemang, nämligen en känsla av 
tillhörighet till den politiska gemenskapen. Återigen säger jag inte detta i 
syfte att förminska värdet av min undersökning utan för att belysa 
mångfalden och komplexiteten i det forskningsområde till vilket min 
undersökning har lämnat ett bidrag. 

Framåt! 
Det finns murar i Sverige. Men de står kanske inte riktigt där vi har trott. 
Och de är kanske inte riktigt så höga och oöverkomliga, som tidigare 
forskning har förespeglat. 

Åtminstone är detta mitt intryck av situationen då det gäller 
föreningsdeltagandet och dess betydelse för det politiska engagemanget 
bland personer med och utan utländsk bakgrund i Sverige. Det finns tydliga 
skillnader mellan invandrade födda i Öst och Syd å ena sidan, och infödda 
med och utan utländsk bakgrund samt invandrade födda i Väst å andra sidan, 
när det gäller de flesta former av föreningsdeltagande och när det gäller 
viktiga former av politiskt engagemang som politisk självtilltro, röstning och 
vardagsmanifestationer. Men det finns också föreningstyper och politiska 
aktiviteter där skillnaderna mellan de studerade kategorierna är små eller till 
och med obefintliga. Exempelvis gäller detta de så kallade politiska 
intresseföreningarna samt partiaktiviteter och politiska kontakter. Invandrade 
födda i Öst och Syd tycks också ha högre politisk systemtilltro och vara mer 
aktiva i protester än personer tillhörande de övriga tre kategorierna. 

Avslutningsvis skulle jag vilja lyfta fram några frågor som arbetet med 
den här avhandlingen har väckt hos mig och som jag gärna skulle vilja se 
forskning om. Kring vissa av dessa frågor vet jag att det redan pågår 
forskning och kring andra hoppas jag att resultaten i den här undersökningen 
ska kunna sporra till nya projekt. 

Min första fråga rör det förhållande som nämndes i avhandlingens allra 
första stycke, nämligen att många människor i det svenska samhället möter 
flera murar på samma gång. Forskningen om så kallad intersektionalitet, 
med avseende på främst kön, klass och invandrarskap, har under det senaste 
årtiondet varit på stark frammarsch inom flera samhällsvetenskapliga 
discipliner men inte i någon större utsträckning inom statsvetenskapen. Mot 
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bakgrund av att intresset för det näraliggande fenomenet interaktionseffekter 
är så stort inom statsvetenskapen i övrigt finner jag detta ganska märkligt. 
Inte minst tror jag att det här finns en möjlighet för kvantitativt inriktade 
statsvetare att komma med värdefulla bidrag till vår kunskap om betydelsen 
av kön och klass för personer med utländsk bakgrund i Sverige. 

Min andra fråga handlar om de förhållandevis höga nivåerna av politisk 
systemtilltro bland invandrade födda i Öst och Syd, särskilt i relation till 
deras relativt låga politiska självtilltro. För mig är detta resultat en gåta och 
jag skulle tycka att det vore spännande att få mer kunskap om vad detta 
beror på. Ett förslag som jag har fått är att invandrade födda i Öst och Syd 
kanske har lägre förväntningar på det politiska systemets responsivitet än 
personer tillhörande de övriga tre kategorierna, som en följd av deras 
erfarenheter av det politiska systemet i ursprungslandet. Jag tycker 
emellertid att denna förklaring verkar lite för enkel. Om personer som 
invandrar till Sverige kan lägga sig till med samma sociala konstruktioner 
som infödda, exempelvis associationer till ordet invandrare, så måste de väl 
också kunna förändra sina förväntningar på det politiska systemets 
responsivitet. Eller är det verkligen så att personer som har invandrat till 
Sverige från länder i Öst och Syd bär det svenska politiska systemets fel och 
brister med större jämnmod än andra, tack vare att de i bakhuvudet har med 
sig en erfarenhet av att det kunde vara värre? 

Min tredje fråga handlar om den aktiva disposition som utgör kärnan i 
den psykologiskt inspirerade selektionshypotesen. Är det verkligen så att 
mänskligheten fördelar sig över en skala där polerna utgörs av en aktiv 
respektive passiv läggning i förhållande till medborgerligt deltagande? I så 
fall skulle jag gärna vilja veta mer om (a) vad denna läggning mer precist 
består i, (b) varför vissa människor är mer aktiva än andra, och (c) hur 
fördelningen av denna läggning egentligen ser ut i den svenska 
befolkningen. Bakom dessa frågor ligger naturligtvis en ganska stor irritation 
över att i tid och otid behöva försvara sina analyser av orsak och verkan mot 
invändningen om psykologiskt betingad självselektion, som om denna 
invändning skulle vila på någon slags absolut kunskap om den mänskliga 
naturen. Jag tycker helt enkelt att det finns skäl att börja dela på bevisbördan. 

Min fjärde fråga handlar om föreningsdeltagandets betydelse för den 
känsla av tillhörighet till den politiska gemenskapen, som enligt min 
uppfattning också ligger i begreppet politisk integration. Jag är osäker på hur 
långt man kan komma med hjälp av surveyundersökningar i det här 
avseendet, men kanske går det att med finurliga mått skapa en bild av den 
politiska tillhörigheten som, i kombination med andra metoder för 
datainsamling och analys, kan bidra till ökad kunskap i detta avseende. 

Min femte och avslutande fråga handlar om skillnaderna i 
föreningsdeltagande mellan invandrade födda i Öst och Syd å ena sidan, och 
de tre övriga kategorierna å andra sidan. Jag har i den här undersökningen 
lagt ned ganska avsevärd möda på att försöka förklara dessa skillnader, men 
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fortfarande kvarstår en rad frågetecken. Exempelvis tycker jag att det är 
svårt att förstå varför de så kallade standardfaktorerna förklarar en så stor del 
av skillnaden i aktivt föreningsdeltagande mellan infödda och invandrade 
födda i Syd och så lite av skillnaden mellan infödda och invandrade födda i 
Öst. Det är också anmärkningsvärt att fackföreningarna har lyckats så 
mycket bättre än de andra stora föreningstyperna med att locka till sig 
medlemmar bland invandrade födda i Öst och Syd. Och vad är det som gör 
att skillnaderna är så stora mellan de olika befolkningskategorierna när det 
gäller vuxnas deltagande i idrottsföreningar, när just denna föreningstyp har 
kommit att lyftas fram som en ljuspunkt när det gäller föreningsdeltagandet 
bland unga människor med utländsk bakgrund? 

Jag skulle kunna fortsätta med flera frågor men jag väljer istället att, som 
slutord, konstatera att forskningen om föreningsdeltagandets fördelning, 
förklaringar och effekter i det etnifierade samhället bara har börjat. 
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Summary 

There is a general perception that voluntary associations are conducive to 
democratic practices. According to the canon, associations contribute to 
effective democratic institutions and to a broader involvement of the 
population in the political decision-making process. Not surprisingly then, 
support for voluntary associations has been championed as an important 
means for the political integration of immigrants and refugees in several 
countries, including Sweden. 

The purpose of this thesis is to investigate empirically to what extent and 
through what causal mechanisms associational affiliation promotes political 
engagement among people with and without foreign backgrounds in 
Sweden. The thesis is based on two large-scale surveys on citizenship and 
political participation. The first survey is based on a national sample with 
considerable oversampling of immigrants, while the second survey is 
focused on people with backgrounds in Chile and Turkey – together with a 
reference group of native Swedes – living in the region of Greater 
Stockholm. The combination of these two data sets provides an 
unprecedented opportunity to investigate the political importance of 
associational affiliation in Sweden. 

The thesis consists of four empirical chapters (chapters 2–5). The aim of 
chapter 2 is to produce a more fine-grained basis for analysis than the 
conventional distinction between immigrants and natives. My point of 
departure in this chapter is the assumption that processes of ethnification and 
ethnic discrimination are critical determinants of the political conditions of 
immigrants and children of immigrants in Swedish society. The concept of 
ethnification covers both the way individuals with foreign backgrounds are 
positioned as ‘others’ in relation to the autochthonous population, and the 
way they position themselves in this respect. The concept of ethnic 
discrimination captures the different ways in which individuals with foreign 
backgrounds are maltreated or even harassed in everyday situations, because 
of their foreign backgrounds. 

Based on questions about the perceptions of the Swedish word 
‘invandrare’ (immigrant), and about experiences of ethnic discrimination, 
the respondents have been divided into five different categories: (a) natives 
without foreign background, i.e. individuals born in Sweden with two 
parents born in Sweden; (b) natives with foreign background, i.e. individuals 
born in Sweden with one or two parents born in another country; (c) 
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immigrants born in the West, i.e. individuals who have migrated to Sweden 
from another country in Scandinavia or from Western Europe, Australia, 
Canada, New Zealand and the USA; (d) immigrants born in the East, i.e. 
individuals who have migrated to Sweden from Eastern Europe, including 
the former Soviet Union, but also for empirical reasons including Greece, 
Italy, Portugal and Spain, (e) immigrants born in the South, i.e. individuals 
who have migrated to Sweden from Africa, Asia and Latin America. 

Chapter 2 ends with a presentation of some demographic and 
socioeconomic characteristics of the five categories. Notably, the average 
levels of education, measured here as years of full-time education, are higher 
among immigrants born in the East and the South than among the other three 
categories. In all other respects, however, immigrants from the East and the 
South are disfavoured by the existing distribution of socioeconomic 
resources in Sweden. 

The aim of chapter 3 is to describe the forms and levels of affiliation in 
voluntary associations for each of the five categories. For this purpose, a 
typology of voluntary associations is constructed based on two different 
distinctions. First, I ask whether the associations are primarily linked to a 
common identity or to a specific activity. Typical examples of identity-based 
associations are organisations for women, ethnic minorities and retired 
people. Examples of activity-based associations are sports associations, 
humanitarian associations and cultural associations. Second, I use the 
respondents’ own assessments of the political nature of their associational 
affiliation to distinguish between ‘political’ and ‘non-political’ associations. 
As it turns out, membership of a number of associations that are traditionally 
labelled ‘political’, such as trade unions and consumer organisations, are not 
regarded as particularly political by the respondents, at least not in 
comparison with being a member of a humanitarian or an environmental 
organisation. 

Combining the two distinctions between identity-based and activity-based 
associations and between political and non-political associations I come up 
with the following four types of voluntary associations: (a) political interest 
associations, (b) economic interest associations, (c) solidarity associations 
and (d) hobby associations. 

The main result in chapter 3, apart from the typology of associations in 
itself, is that there are substantial differences between the five studied 
categories in terms of associational affiliation. Most significantly, the levels 
of their associational affiliation are much lower among immigrants born in 
the East and in the South than among the other three categories. This gap is 
particularly marked within economic interest associations and hobby 
associations, i.e. the two categories of associations in which membership 
tends to be fairly non-political in nature. 

Associational affiliation varies not only in purpose but also in form. 
Affiliation with economic interest associations tends to be mainly passive, 
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while affiliation with hobby associations is more active and affiliation with 
solidarity associations largely a matter of economic support. In fact, 
affiliation with political interest associations is the only kind in which 
different forms of engagement (passive, active, economic) are about equally 
common. Thus, the fact that immigrants born in the East and the South are 
substantially less engaged in hobby associations than the other three 
categories also means that their average levels of active participation in 
associations are lower. 

The aim of chapter 4 is to explain the differences in associational 
affiliation observed in chapter 3. In a series of analyses, demographic, 
socioeconomic and contextual control variables are used to shed light on the 
patterns of associational affiliation among the respective categories. It turns 
out that a fairly substantial part of the difference in associational affiliation 
between native Swedes and immigrants born in the South are due to 
differences in factors such as age, socioeconomic status and place of 
residence. Native Swedes are, on average, both wealthier and older than 
immigrants born in the South. In addition, a third of the native Swedish 
population resides in the countryside or in towns and villages (with less than 
5 000 inhabitants), as compared to only eight per cent of all immigrants born 
in the South. Since associational affiliation is positively related to income 
and age, and since it is more common in the countryside than in cities, all 
these factors help to explain the fact that immigrants born in the South are 
less engaged in voluntary associations than native Swedes. 

Surprisingly, however, none of these factors help to explain the difference 
in associational affiliation between native Swedes and immigrants born in 
the East. Instead, the factor that more than any other seems to affect the level 
of associational affiliation among immigrants born in the East is time in 
Sweden. In this category, people who migrated to Sweden decades ago are 
generally rather active in all kinds of associations, while people who 
migrated recently rarely participate in any kind of associations. It remains to 
be explained why time in Sweden is more important to immigrants born in 
the East than to immigrants born in the South. However, my analyses do not 
support the hypothesis that this time-effect is simply a matter of language 
skills. 

The aim of chapter 5 is to investigate the relation between associational 
affiliation and political engagement, with the latter concept including both 
political efficacy and various forms of political participation. It is a well-
established finding that involvement in voluntary associations varies 
positively with political activity. Yet, the causal mechanism behind this 
finding has been questioned from time to time, with reference to the problem 
of self-selection. It has been claimed that the correlation between affiliation 
and participation is merely an expression of a general disposition towards 
societal engagement and activity. 
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In order to take this critique seriously, we need to control for a number of 
demographic, socioeconomic and psychological factors that might 
potentially separate such general activists from other citizens. In addition, 
we should try to construct a positive causal argument by specifying how 
associational affiliation might induce political participation. 

One renowned hypothesis about the relation between associational 
affiliation and political participation holds that associations facilitate 
political action by providing practice of so-called civic skills, e.g. the 
capacity to speak and write convincingly and to act with confidence in 
meetings. Of course, voluntary associations are not the only places where 
people can practice civic skills, workplaces being the most obvious 
alternative. Voluntary associations, however, also offer opportunities to 
practice civic skills for those less well off in socioeconomic terms. Thus, 
voluntary associations may have an important role in the political 
mobilisation of those who might otherwise not take part politically. 

The skill hypothesis has received empirical support in several studies, but 
it has also been criticised on the grounds that it does not explain why both 
active and passive members of associations tend to be more politically active 
than non-members. A hypothesis that may accommodate this critique 
focuses instead on the process of political recruitment. Here, the idea is that 
a member of a voluntary association has a greater probability of being 
targeted by requests for political activity than non-members, if only because 
his or her name has a larger chance of being the first that comes to the 
recruiter’s mind. 

The first part of chapter 5 consists of a presentation of the indicators of 
political engagement, including the levels of each indicator for the five 
studied categories. This presentation shows that native Swedes, with and 
without foreign backgrounds, together with immigrants born in the West, all 
have higher political self-esteem than immigrants born in the East and in the 
South. However, respondents belonging to the latter two categories actually 
have higher confidence in the democratic responsiveness of the Swedish 
political system than people belonging to the first three categories. It also 
turns out that immigrants born in the East and in the South have lower 
average levels than the other three categories when it comes to voting and 
‘everyday manifestations’, including political consumption. For the 
remaining three modes of political participation – political contacting, 
political protests and party activities – the activity levels are about equally 
low in all five categories. 

The second part of chapter 5 begins with a number of analyses in which 
the relations between associational affiliation and each of the different forms 
of political engagement are examined with and without controls for 
demographic and socioeconomic factors. These analyses show that 
associational affiliation has firm positive effects on most forms of political 
engagement, even when we control for demographic and socioeconomic 
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factors. Further analyses show that the positive effects of associational 
affiliation mainly stem from active participation, while passive memberships 
seem to be of less importance. It is also evident that the effects of affiliation 
are stronger in political interest associations and solidarity associations than 
in economic interest associations and hobby associations. 

The third part of chapter 5 is dedicated to the question about causation. 
Taking political interest as a proxy variable for self-selection, the effect of 
associational affiliation on each form of political engagement is investigated 
with controls for demographic and socioeconomic variables, political 
interest, civic skills and recruitment. These analyses support the skill 
hypothesis with respect to political self-esteem, political contacting and 
political protesting. Much less support is provided for the recruitment 
hypothesis. In addition, the results neither support nor undermine the 
hypothesis that associational affiliation mobilises people to vote. 

In the last part of chapter 5, I investigate to what extent the observed 
differences in associational affiliation between the five categories affect their 
respective levels of political engagement. These analyses show that the 
difference between immigrants born in the East and in the South on one hand 
and native Swedes and immigrants born in the West on the other, would be 
larger for political protests and smaller for political contacts, if it was not for 
the difference in associational affiliation. 

In the concluding chapter 6, I summarise my results. To some extent, they 
support the widely held notion that there is a positive causal relation between 
associational affiliation and political engagement, working through the 
mechanism of civic skills but not through recruitment. This, however, seems 
to be true only with regard to certain forms of political engagement and only 
seldom to such an extent that differences in associational affiliation can be 
said to strongly affect the relative levels of political engagement of people 
with and without foreign backgrounds. In particular, the observed 
differences in associational affiliation seem to have very little to do with the 
often debated marginalisation of immigrants in the electoral arena. 

I also discuss some political implications of my results and present some 
ideas for future research in the field. In that context, I argue that my 
classification of the population based on processes of ethnification and 
ethnic discrimination, as well as my typology of voluntary associations, 
represent important contributions that may well be used in other types of 
research. 
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Appendix A: Geografisk regionindelning 

Nedanstående utvandringsländer är representerade bland svarspersonerna i 
MBU 2003. Antal svarspersoner inom parentes. Observera att Jugoslavien 
och Tjeckoslovakien utgör utvandringsländer för personer som utvandrat 
före respektive statsbildnings sammanbrott. 

Syd (427 svarspersoner) 

Afrika (59) 
Angola (2), Burundi (2), Egypten (1), Elfenbenskusten (1), Eritrea (11), 
Etiopien (5), Gambia (4), Guinea (1), Kamerun (1), Kenya (4), Liberia (1), 
Marocko (5), Rwanda (1), Sierra Leone (1), Somalia (7), Sudan (1), 
Tanzania (1), Uganda (8), Zambia (2) 

Mellanöstern (162) 
Irak (33), Iran (31), Israel (4), Libanon (16), Syrien (11), Turkiet (67) 

Asien utom Mellanöstern (121) 
Afghanistan (3), Bangladesh (1), Burma (1), Filippinerna (14), Fiji (1), Kina 
(8), Indien (18), Indonesien (1), Japan (2), Malaysia (1), Pakistan (9), 
Singapore (1), Sri Lanka (12), Sydkorea (11), Taiwan (3), Thailand (21), 
Vietnam (14) 

Latinamerika och Karibien (85) 
Argentina (5), Bolivia (1), Brasilien (6), Chile (38), Colombia (10), Costa 
Rica (1), Ecuador (4), El Salvador (4), Guyana (1), Haiti (1), Honduras (1), 
Kuba (1), Mexiko (3), Paraguay (1), Peru (5), Uruguay (2), Venezuela (1) 

Öst (206 svarspersoner) 

Sydeuropa (14) 
Grekland (4), Italien (3), Portugal (4), Spanien (3) 
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Balkan (115) 
Albanien (1), Bosnien och Herzegovina (51), Kroatien (12), Jugoslavien 
(10), Makedonien (6), Serbien (35) 

Östeuropa utom Balkan (77) 
Bulgarien (4), Estland (3), Lettland (5), Litauen (1), Polen (25), Rumänien 
(10), Ryssland (12), Tjeckoslovakien (6), Ukraina (3), Ungern (7), 
Vitryssland (1) 

Väst (156 svarspersoner) 

Norden (80) 
Danmark (11), Finland (59), Norge (10) 

Nordvästeuropa (63) 
Belgien (2), Frankrike (1), Nederländerna (5), Schweiz (3), Storbritannien 
(11), Tyskland (33), Österrike (8) 

Övriga (13) 
Australien (2), Kanada (3), Nya Zeeland (1), USA (7) 
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Appendix B: Intervjufrågor och variabler 

I detta appendix beskrivs samtliga variabler som används i avhandlingens 
analyser. Variablerna har sorterats in under följande fem rubriker: 
Invandrarskap och faktorer kopplade till invandrarskapet, 
Föreningsdeltagande, Politiskt engagemang, Demografiska och 
socioekonomiska kontrollfaktorer samt Selektion och mobilisering. 

Invandrarskap och faktorer kopplade till invandrarskapet 
Associationer till ordet invandrare 
Avser inföddas och invandrades associationer till ordet invandrare. Måttet är 
baserat på följande fråga: ”När du hör ordet invandrare, i vilken utsträckning 
tänker du då på följande? (a) Människor födda i andra nordiska länder? (b) 
Människor födda i övriga delar av Västeuropa? (c) Människor födda i 
Östeuropa? (d) Människor födda i Mellanöstern? (e) Människor födda i 
övriga delar av Asien? (f) Människor födda i Latinamerika? (g) Människor 
födda i Afrika? (h) Människor födda i [det egna födelselandet om 
svarspersonen är invandrad/förälderns eller föräldrarnas födelseland/länder 
om svarspersonen är infödd med minst en invandrad förälder]? (i) Dig själv 
[om svarspersonen har utländsk bakgrund]?” För samtliga kategorier angavs 
svaren på en skala med elva skalsteg där värdet 0 står för ”tänker aldrig på 
dessa när jag hör ordet invandrare” och 1 för ”tänker alltid på dessa när jag 
hör ordet invandrare”. 
 
Födelseland/-region 
Avser svarspersonens och, i vissa fall, svarspersonens föräldrars födelseland. 
I MBU-materialet har jag delat in svarspersonerna i följande fem kategorier: 
(a) Infödda utan utländsk bakgrund, (b) Infödda med utländsk bakgrund, (c) 
Invandrade födda i Väst, (d) Invandrade födda i Öst, (e) Invandrade födda i 
Syd. Se appendix A för detaljer om regionindelningen. Till kategorin 
infödda med utländsk bakgrund räknas personer födda i Sverige med minst 
en förälder född utomlands. Kategorin infödda utan utländsk bakgrund 
består av personer födda i Sverige vars båda föräldrar är födda i Sverige. 
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Invandrartäthet 
Avser andelen invandrade av den totala befolkningen i respektive SAMS-
område. Förkortningen SAMS står för Small Area Market Statistics och är 
en områdesindelning motsvarande bostadsområdesnivå som konstruerats av 
Statistiska Centralbyrån. Måttet bygger på registeruppgifter och kan 
teoretiskt variera mellan 0 och 1. 
 
Invandringsorsak 
Avser den främsta orsaken, enligt svarspersonen själv, till att han/hon 
flyttade till Sverige. Variabeln består av fyra olika alternativ: (1) Flykting 
eller på annat sätt i behov av skydd, (2) Hade en anhörig eller närstående i 
Sverige, (3) Blev adopterad, (4) Fick arbete eller möjlighet att studera i 
Sverige. 
 
Kunskaper i svenska 
Avser den egna bedömningen av kunskaper i svenska för svarspersoner med 
utländsk bakgrund. Måttet utgörs av ett additivt index baserat på fyra 
intervjufrågor: ”Om man bortser från uttalet, hur god förmåga anser du dig 
ha att: (a) Muntligen uttrycka dig på svenska? (b) Skriftligen uttrycka dig på 
svenska? (c) Förstå talad svenska? (d) Förstå skriven svenska?” För samtliga 
frågor fick svaren anges på en skala med elva skalsteg där värdet 0 står för 
”ingen förmåga alls”, 5 för ”lika bra som en genomsnittlig svensk” och 10 
för ”mycket bättre än en genomsnittlig svensk”. Indexet har normerats så att 
det minimala värdet är 0 och det maximala 1. 
 
Medborgarskap 
Avser nuvarande medborgarskap. Måttet är baserat på registeruppgifter. 
Värdet 0 står för svenskt medborgarskap eller dubbelt medborgarskap, varav 
det ena är svenskt. Värdet 1 står för enbart utländska medborgarskap. 
 
Upplevd diskriminering 
Samtliga svarspersoner med utländsk bakgrund fick svara på följande fråga: 
”Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du på grund av din 
utländska bakgrund blivit illa behandlad av någon av följande: (a) Personer 
du kommit i kontakt med genom att du sökt arbete, till exempel tänkbara 
arbetsgivare eller personal på arbetsförmedlingen, (b) Personer du kommit i 
kontakt med genom dina studier, till exempel lärare eller andra studerande, 
(c) Personer du kommit i kontakt med genom ditt arbete, till exempel chefer 
eller kollegor, (d) Personer du stött ihop med på gatan eller på något 
offentligt transportmedel, till exempel buss eller tunnelbana, (e) Personer du 
kommit i kontakt med genom att du sökt bostad, till exempel hyresvärd, 
mäklare eller bostadsförmedlare, (f) Personer du kommit i kontakt med 
genom att du är skolbarnsförälder, till exempel lärare eller andra 
skolbarnsföräldrar, (g) Personer som du kommit i kontakt med när du velat 
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besöka en restaurang, ett dansställe, ett idrottsevenemang eller liknande, till 
exempel personalen på stället eller andra besökare, (h) Personer som du 
kommit i kontakt med när du som privatperson velat köpa eller hyra 
någonting, till exempel försäljningspersonal eller andra kunder i butiken, (i) 
Personer du kommit i kontakt med genom ditt boende, till exempel 
hyresvärd eller grannar, (j) Personer du kommit i kontakt med genom att du 
själv eller någon anhörig sökt eller fått vård för någon sjukdom eller 
åkomma, till exempel personal inom sjukvården, (k) Personer på någon 
offentlig myndighet, till exempel skattemyndigheten, 
kronofogdemyndigheten, försäkringskassan eller socialtjänsten.” 
Svarsalternativen var följande: ”Nej, inte såvitt jag vet”, ”Ja, en gång”, ”Ja, 
några gånger”, ”Ja, många gånger” samt ”Ja, hela tiden”. 

Med utgångspunkt från denna fråga har jag konstruerat två olika 
variabler. Den ena används i kapitel 2 för att undersöka mönster i den 
upplevda diskrimineringen med avseende på invandrarskap. Denna variabel 
är en dikotomi där värdet 0 står för att inte ha upplevt etnisk diskriminering 
vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna, medan värdet 1 står för att 
ha upplevt diskriminering vid minst ett tillfälle under denna period. Den 
andra variabeln används i kapitel 4 för att undersöka betydelsen av upplevd 
diskriminering för deltagande i olika föreningar. Denna variabel utgörs av ett 
additivt index baserat på de 12 olika situationer som svarspersonen har fått 
frågor om. Ju fler olika situationer man upplever sig ha blivit diskriminerad 
i, desto högre värde på denna heltalsskala från 0 till 12. 
 
Vistelsetid i Sverige 
Avser tiden (i antal år) mellan det år då svarspersonen för första gången 
invandrade till Sverige och intervjutillfället. Registeruppgift. 

Föreningsdeltagande 
Antal medlemskap i föreningar 
Avser det totala antalet medlemskap i olika typer av föreningar. Måttet är ett 
additivt index baserat på frågan ”är du medlem i någon sådan förening”, som 
ställdes för sammanlagt 27 olika föreningstyper i MBU 2003. 

Följande föreningstyper räknades upp i MBU 2003: (a) Idrotts- eller 
friluftsförening; (b) Ungdomsförening, (c) Miljöorganisation, (d) 
Djurskyddsförening, (e) Fredsorganisation, (f) Humanitär hjälporganisation 
eller organisation för mänskliga rättigheter, (g) Välgörenhetsorganisationer 
eller organisation för socialt arbete, (h) Patientförening, nykterhetsförening 
eller antidrogorganisation, (i) Handikappförening, (j) 
Pensionärsorganisation, (k) Ordenssällskap, (m) Facklig organisation, (n) 
Lantbrukarorganisation, (o) Företagar- eller arbetsgivareföreningar, (p) 
Annan yrkesorganisation, (q) Aktieägarförening, förening för sparande, (r) 
Förening för boende, (s) Konsumentorganisation, konsumentkooperativ eller 
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annat kooperativ, (t) Föräldraförening, (u) Kultur-, musik-, dans- eller 
teaterförening, (v) Annan hobbyförening, (w) Motororganisation, (x) 
Invandrarorganisation, (y) Förening tillhörande religiöst samfund, (z) 
Kvinnoorganisation, (aa) Frivillig försvarsorganisation eller förening för 
krigsveteraner/krigsinvalider, (ab) Annan förening eller organisation. 
 
Aktivt deltagande i föreningar 
Avser aktivt deltagande i föreningsaktiviteter. Måttet är ett additivt index 
baserat på frågan: ”Har du under de senaste 12 månaderna deltagit i någon 
aktivitet organiserad av någon sådan förening?” Antalet föreningstyper var 
detsamma som för frågan om medlemskap (se ovan). 
 
Passiva föreningsmedlemskap 
Avser medlemskap i föreningar utan aktivt deltagande i föreningsaktiviteter. 
Måttet är ett additivt index som konstruerats genom att subtrahera det totala 
antalet medlemskap i föreningar med antalet föreningstyper där 
svarspersonen har uppgett aktivt deltagande. 
 
Ekonomiska bidrag till föreningar 
Avser ekonomiska bidrag till föreningar utöver medlemsavgiften. Måttet är 
ett additivt index baserat på frågan: ”Har du skänkt pengar, bortsett från 
eventuell medlemsavgift, till någon sådan förening under de senaste 12 
månaderna?” Antalet föreningstyper var detsamma som för frågan om 
medlemskap (se ovan). 
 
Föreningsdeltagandets syften (MBU 1997) 
Avser i vilken utsträckning svarspersonerna ser sitt deltagande i olika 
föreningar som ett slags politiskt deltagande. Måttet är baserat på frågan: 
”Skulle du vilja ange för var och en av följande i vilken utsträckning du ser 
ditt medlemskap som ett sätt att åstadkomma förbättringar eller motverka 
försämringar i samhället.” För samtliga föreningstyper fick svaren anges på 
en skala med elva skalsteg där värdet 0 står för ”inte alls” och 1 för ”i 
mycket stor utsträckning”. 
 
Föreningsdeltagandets syften (VPS 2004) 
Avser orsaker till att svarspersonerna är med i föreningar. Måtten är 
baserade på följande sex frågor: ”I hur stor utsträckning är du med i 
föreningar för att: (a) Kunna hålla på med saker som du är intresserad av? 
(b) Försöka se till att saker och ting ska bli bättre för dig och din familj? (c) 
Försöka se till att saker och ting ska bli bättre i samhället i stort? (d) Du 
tycker att en god medborgare bör engagera sig i föreningslivet? (e) Du 
tycker att föreningsarbete är roligt? (f) Träffa andra människor?” För 
samtliga föreningstyper fick svaren anges på en skala med elva skalsteg där 
värdet 0 står för ”inte alls” och 1 för ”i mycket stor utsträckning”. 
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Politiskt engagemang 
Politisk självtilltro 
Avser bedömning av de egna möjligheterna att påverka politiska och 
administrativa beslut. Måttet är ett additivt index baserat på tre 
intervjufrågor: (1) ”Har människor som du större eller mindre möjligheter än 
andra att föra fram sina åsikter till politikerna?” (2) ”Har människor som du 
större eller mindre möjligheter att få politikerna att ta hänsyn till era 
åsikter?” (3) ”Har du större eller mindre möjligheter än andra att få rättelse 
om du skulle bli felaktigt behandlad av en myndighet?” För samtliga tre 
frågor fick svaren anges på en skala med elva skalsteg, där värdet 0 står för 
”mycket mindre” och 10 för ”mycket större”. Indexet har normerats så att 
det minimala värdet är 0 och det maximala 1. 
 
Politisk systemtilltro 
Avser bedömning av det politiska systemets responsivitet i fråga om 
medborgarnas åsikter och krav. Måttet är ett additivt index baserat på tre 
intervjufrågor: (1) ”Hur stora möjligheter har vanligt folk att föra fram sina 
åsikter till politikerna?” (2) ”Hur stor vikt fäster politikerna vid åsikter som 
förs fram av vanligt folk?” (3) Hur stor möjlighet att få rättelse finns det för 
den som blir felaktigt behandlad av en myndighet?” För samtliga tre frågor 
fick svaren anges på en skala med elva skalsteg, där värdet 0 står för ”ingen 
alls” och 10 för ”mycket stor”. Indexet har normerats så att det minimala 
värdet är 0 och det maximala 1. 
 
Röstning i kommunalvalet 2002 
Avser deltagande i kommunalvalet 2002. Värdet 0 står för att inte ha röstat, 
medan 1 står för att ha röstat. Registeruppgift. 
 
Röstning i EUP-valet 2004  
Avser deltagande i Europaparlamentsvalet 2004. Endast röstberättigade 
svarspersoner ingår i analyserna. Värdet 0 står för att inte ha röstat, medan 1 
står för att ha röstat. Registeruppgift. 
 
Partiaktiviteter 
Avser medlemskap, aktivitet och uppdrag i politiska partier. Måttet är ett 
additivt index baserat på fem intervjufrågor. Två av frågorna ingår i 
frågebatteriet för politiskt deltagande, där inledningen är följande: ”Det finns 
olika sätt att försöka åstadkomma förbättringar eller motverka försämringar i 
samhället. Har du under de senaste 12 månaderna gjort något av följande?” 
(1) Arbetat i ett politiskt parti? (2) Deltagit i politiskt möte? De övriga tre 
frågorna ingår i föreningsbatteriet och avser svaren på följande tre frågor för 
föreningstypen ”politiska partier”: (3) Är du medlem i någon sådan 
förening? (4) Har du under de senaste 12 månaderna deltagit aktivt i någon 
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aktivitet organiserad av någon sådan förening? (5) Har du under de senaste 
12 månaderna utfört ideellt arbete för någon sådan förening? 
 
Protester 
Avser försök att påverka politiska beslutsprocesser via protester. Måttet är 
ett additivt index baserat på följande fem frågor om politiskt deltagande: (1) 
Deltagit i olagliga protestaktiviteter? (2) Arbetat i en aktionsgrupp? (3) 
Deltagit i en offentlig demonstration? (4) Deltagit i strejk? (5) Burit eller satt 
upp kampanjmärke eller dekal? 
 
Kontakter 
Avser försök att påverka politiska beslutsprocesser via kontakter. Måttet är 
ett additivt index baserat på följande fyra frågor om politiskt deltagande: (1) 
Kontaktat en politiker? (2) Kontaktat en tjänsteman i stat, kommun eller 
landsting? (3) Kontaktat eller medverkat i massmedia? (4) Kontaktat advokat 
eller rättslig instans? 

I vissa analyser har jag delat upp kontaktvariabeln i privata respektive 
politiska kontakter. Denna distinktion bygger på svarspersonernas egna 
uppgifter om kontakternas riktning, det vill säga vilka människor de främst 
tänks beröra. De kontakter som enbart tänks beröra svarspersonen själv och 
hans eller hennes närmaste räknas här som privata kontakter, medan övriga 
kontakter betraktas som politiska (se nedan). 
 
Vardagsmanifestationer 
Avser försök att påverka politiska beslutsprocesser via 
vardagsmanifestationer. Måttet är ett additivt index baserat på följande fyra 
frågor om politiskt deltagande: (1) Medvetet köpt vissa varor av politiska, 
moraliska eller miljömässiga skäl? (2) Bojkottat vissa varor? (3) Skrivit 
under en namninsamling? (4) Skänkt pengar? 
 
Det politiska deltagandets riktning 
Avser deltagandets riktning i termer av vilka människor som svarspersonen 
främst anser berörs av de frågor som saken gällde. Svarspersonerna fick här 
välja mellan nio olika svarsalternativ: (1) Enbart mig själv, min familj eller 
ett fåtal andra människor, (2) Människor i bostadsområdet eller 
kommundelen, (3) Människor i kommunen, (4) Människor i länet, (5) 
Människor i Sverige, (6) Människor i X-land, (7) Människor i land/länder i 
Europa, (8) Människor i land/länder utanför Europa, (9) Människor i hela 
världen. Alternativet ”X-land” gäller enbart svarspersoner med utländsk 
bakgrund och avser svarspersonens eget födelseland om han eller hon är 
invandrad respektive förälderns/föräldrarnas födelseland om han eller hon är 
infödd med minst en invandrad förälder. I den indelning som redovisas i 
avhandlingen har jag låtit svarsalternativen 2–4 bilda kategorin ”Människor i 
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bostadsområdet, kommundelen, kommunen eller länet”, medan 
svarsalternativen 6–9 bildar kategorin ”Människor i andra länder”. 

Demografiska och socioekonomiska kontrollvariabler 
Boendeort 
Avser svarspersonernas permanenta boendeadress. Måttet bygger på 
uppgifter registrerade av intervjuaren och är konstruerat som en 
dummyvariabel med följande alternativ: (1) Stockholm, Göteborg eller 
Malmö med förorter och kranskommuner, (2) Övriga städer och samhällen 
med mer än 5 000 invånare, (3) Samhällen med mindre än 5 000 invånare 
samt landsbygd. 
 
Civilstånd 
Anger om svarspersonen lever ensam eller tillsammans med någon annan. 
Måtter bygger på svarspersonernas egna uppgifter och består av två 
variabelvärden, där 0 står för att personen är ogift, frånskild eller 
änka/änkling och lever utan partner, medan 1 står för att personen är gift 
och/eller sammanboende med en partner. 
 
Hemmavarande barn 
Avser antalet hemmavarande barn. Måttet bygger på svarspersonernas egna 
uppgifter. 
 
Inkomst 
Avser den logaritmerade disponibla inkomsten på individnivå och 
familjenivå 2002. Registeruppgift. I regressionsanalyserna använder jag 
genomgående den logaritmerade disponibla hushållsinkomsten. Anledningen 
till att jag använder hushållsinkomsten är att jag har gjort bedömningen att 
den ger en mer heltäckande, och därmed förmodligen mer rättvisande bild, 
av individernas ekonomiska situation än den individuella inkomsten. 
Anledningen till att variabeln har logaritmerats är att den är starkt positivt 
skev. 
 
Klass 
Avser svarspersonernas anställningsförhållande med inriktning på 
klasstillhörighet. Måttet bygger i grunden på svarspersonernas egna 
uppgifter, vilka sedan har kodats av intervjuaren med utgångspunkt från 
Svensk standard för yrkesklassificering (SSYK). Jag har därefter utgått från 
SSYK-koderna för att konstruera en dummyvariabel med följande fyra 
alternativ: (1) Arbetare, (2) Ej facklärda tjänstemän, (3) Facklärda 
tjänstemän, (4) Övriga. I kategorin ”övriga” ingår de svarspersoner som inte 
har kunnat sorteras in i någon av de tre förstnämnda kategorierna. Hit hör 
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främst studenter utan arbetslivserfarenhet, men också vissa äldre 
pensionärer. 
 
Kön 
Avser svarspersonernas könstillhörighet. Värdet 0 står för kvinnor och 1 för 
män. Registeruppgift. 
 
Områdesfattigdom 
Avser andelen arbetslösa och förtidspensionerade av den totala befolkningen 
i respektive SAMS-område. Måttet bygger på registeruppgifter och kan 
teoretiskt variera mellan 0 och 1. 
 
Utbildning 
Anger svarspersonernas sammanlagda skol- och yrkesutbildning på heltid i 
antal år. Måttet bygger på svarspersonernas egna uppgifter. Måttet har 
trunkerats vid 23 års utbildning. 
 
Upplåtelseform 
Avser ägandeform i boendet. Måttet bygger på svarspersonernas egna 
uppgifter och är konstruerat som en dummyvariabel med följande alternativ: 
(1) Äganderätt, (2) Bostadsrätt, (3) Hyresrätt. 
 
Sysselsättning 
Avser svarspersonernas position på arbetsmarknaden. Måttet bygger på 
svarspersonernas egna uppgifter och består av sex olika alternativ: (1) 
Förvärvsarbetande, (2) Studerande, (3) Arbetslösa, (4) Förtidspensionärer, 
(5) Ålderspensionärer, (6) Ej förvärvsarbetande av andra skäl. Till den 
sistnämnda kategorin hör till exempel hemmafruar/hemmamän som frivilligt 
står utanför arbetsmarknaden samt personer som uppgett att de inte 
förvärvsarbetar och det av andra skäl än de här uppräknade. I 
regressionsanalyserna har jag slagit ihop kategorierna 3, 4 och 6 till en 
kategori samt kategorierna 1 och 2 till en annan kategori. Variabeln består 
därmed av följande tre kategorier: (a) Förvärvsarbetande och studerande, (b) 
Ålderspensionärer, (c) Arbetslösa, förtidspensionärer och personer som inte 
arbetar av annan anledning. 
 
Yrkesposition 
Avser svarspersonernas anställningsförhållande med inriktning dels på 
distinktionen anställd/egen företagare, dels på distinktionen anställd med 
respektive utan arbetsledande funktion. Måttet bygger på svarspersonernas 
egna uppgifter och har konstruerats som en dummyvariabel med följande 
fyra alternativ: (1) Anställda utan arbetsledande funktion, (2) Anställda med 
arbetsledande funktion, (3) Egna företagare, (4) Övriga. I kategorin ”övriga” 
ingår de svarspersoner som inte har kunnat sorteras in i någon av de tre 
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förstnämnda kategorierna. Hit hör främst studenter utan arbetslivserfarenhet, 
men också vissa äldre pensionärer. 
 
Ålder och ålder i kvadrat 
Avser svarspersonernas ålder vid intervjutillfället, samt åldern i kvadrat. 
Registeruppgift. 

Selektion och mobilisering 
Medborgerliga färdigheter 
Avser färdighetsövning inom ramen för föreningslivet: Måttet är ett additivt 
index baserat på följande frågor: ”Jag kommer nu att läsa upp några saker 
som människor ibland gör inom föreningslivet. Hur ofta brukar du göra 
något av följande inom ramen för din aktivitet i föreningslivet? (a) Vara med 
och fatta beslut på ett möte? (b) Planera eller sitta ordförande för ett möte? 
(c) Förbereda eller hålla ett mötesanförande? (d) Skriva en text, annat än 
privatbrev, minst några sidor lång?” De fyra svarsalternativen är ”några 
gånger i veckan”, ”några gånger i månaden”, ”några gånger per år” och 
”aldrig eller nästan aldrig”. Indexet har normerats så att det minimala värdet 
är 0 och det maximala 1. 
 
Rekrytering till partiaktiviteter 
Avser uppmaningar från omgivningen om att delta i partiaktiviteter. Måttet 
är ett additivt index baserat på i vilken utsträckning man under det senaste 
året har fått en personlig förfrågan om att delta i någon av två specificerade 
partiaktiviteter (arbeta i ett politiskt parti; delta i politiskt möte). 
 
Rekrytering till kontakter  
Avser uppmaningar från omgivningen om att delta i kontakter. Måttet är ett 
additivt index baserat på i vilken utsträckning man under det senaste året har 
fått en personlig förfrågan om att delta i någon av fyra specificerade 
kontakter (se ovan). 
 
Rekrytering till vardagsmanifestationer  
Avser uppmaningar från omgivningen om att delta i vardagsmanifestationer. 
Måttet är ett additivt index baserat på i vilken utsträckning man under det 
senaste året har fått en personlig förfrågan om att delta i någon av fyra 
specificerade vardagsmanifestationer (se ovan). 
 
Rekrytering till protester 
Avser uppmaningar från omgivningen om att delta i protester. Måttet är ett 
additivt index baserat på i vilken utsträckning man under det senaste året har 
fått en personlig förfrågan om att delta i någon av fem specificerade 
gräsrotsaktiviteter (se ovan). 
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Politiskt intresse 
Avser svarspersonernas intresse för politik, dels i allmänhet, dels för olika 
politikområden. Först fick svarspersonerna svara på följande intervjufråga: 
”Hur pass intresserad är du i allmänhet av politik? Är du mycket intresserad 
(1), ganska intresserad (0,67), inte särskilt intresserad (0,33) eller inte alls 
intresserad (0)?” Därefter fick svarspersonerna följande frågor med samma 
svarsalternativ: ”Människors intresse varierar ibland mellan politik på olika 
plan. Hur pass intresserad är du själv av vart och ett av följande områden: (a) 
Lokalpolitik, (b) Svensk politik på riksplanet, (c) Politik på riksplanet i [X-
land]? (d) Europeisk politik, (e) Internationell politik.” 
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