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Förord
Efter valet 1998 fick Integrationsverket i uppdrag av regeringen att analysera det låga valdeltagandet bland invandare speciellt i s.k. utsatta bostadsområden. I uppdraget låg också
att studera utvecklingen sedan rösträtten för utländska medborgare infördes 1976.
En slutrapport skulle lämnas senast den 1 december 2000.
Uppdraget delades upp på sex olika delstudier baserade
på kvantitativa statistikbearbetningar likaväl som kvalitativa
intervju- och enkätundersökningar av såväl valdeltagande som
politisk delaktighet i en vidare mening.
Till vår hjälp har vi haft etablerade forskare och forskarstuderande inom statsvetenskapliga och sociologiska institutioner vid flera av landets universitet;
docent Folke Johansson vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet (del 2),
doktoranderna Per Adman och Per Strömblad under handledning av docent Anders Westholm vid statsvetenskapliga
institutionen, Uppsala universitet (del 3),
doktorand Paula Rodrigo Blomqvist under handledning
av professor Henry Bäck, Förvaltningshögskolan, Göteborgs
universitet (del 4),
doktorand Magnus Dahlstedt under handledning av professor Aleksandra Ålund, tema Etnicitet, Linköpings universitet (del 5),
fil.dr. Erik Olsson, tema Etnicitet, Linköpings universitet
(del 6) samt
doktorand Henry Pettersson samt fil.dr. Marianne FreyneLindhagen, samhällsvetenskapliga institutionen, Örebro universitet (del 7).
På Integrationsverket har Lillemor Sahlberg varit ansvarig
för projektet samt författat del 1.
Norrköping den 21 november 2000
Andreas Carlgren
Generaldirektör
Birgitta Ornbrant
Avdelningschef

Inledning

När även icke svenska medborgare fick kommunal rösträtt
sågs detta som en del i en strävan att integrera dessa invandrade grupper i det svenska samhället. En stor del av de
invandrare som fick rösträtt utnyttjade vid det första valtillfället sin rätt att rösta. Andelen röstande bland de invandrade minskade dock därefter kontinuerligt i val efter val. Ett
mycket lågt valdeltagande bland invandrare i kombination
med en generell nedgång i valdeltagandet utgör bakgrunden
till det analysuppdrag vars resultat redovisas här. Till detta
generellt låga valdeltagande kommer att bland andra storstadsutredningen redan i en analys av 1988 års val konstaterade skillnader i valdeltagande i olika stadsdelar. Skillnader
som kunde kopplas till sociala förutsättningar och till grad
av multietnicitet. Sådana skillnader med speciell koppling till
krisdrabbade områden har framkommit i Stockholm (Andersson 1999). I en studie av invandrares valdeltagande i Göteborg har Christer Jonsson visat att det finns klara tecken på
att invandrares politiska beteende påverkas av i vilken stadsdel de bor (Jonsson 1999).
Ett antal faktorer pekade därmed på omgivningen/den
sociala kontexten, som en väsentlig faktor bakom låg politisk
aktivitet. De som bor i socialt utsatta områden förväntades
vara mindre aktiva än de som bor i en omgivning med social
väletablerade grupper. Detta berör speciellt invandrare. Dels
genom att det utanförskap som det innebär att vara invandrare tillkommer, dels genom att invandrare tenderar att återfinnas i särskilt stor utsträckning i socialt utsatta områden i
storstäderna. Huvuduppgiften för denna studie blev därmed
att systematiskt och med inriktning på storstäderna undersöka betydelsen av denna sociala kontext.
Förutom denna uppgift ingår också att studera invandrares
politiska aktivitet vid olika tidpunkter och att jämföra storstad med mindre kommuner. Förutsättningarna var sådana
att det inte fanns utrymme för nya insamlingar av undersökningsmaterial. Det gäller i stället att utnyttja olika redan
befintliga datamaterial för detta nya syfte. Samtidigt skall
dock understrykas att svårigheten med detta material, som
inte varit specialinriktat, väsentligen består i att urvalet av
invandrare blir begränsat i studier där man drar helt slump-
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mässiga urval. Urvalet består vidare av utländska medborgare, vilket inkluderar de invandrare som är utländska medborgare och deras barn. Till denna begränsning kommer att
bortfallet i form av svarsvägran totalt och på enskilda frågor
är minst lika stort bland invandrare som bland övriga svarande. Uppläggningen av studierna har annars varit styrd av
frågeställningar som stämmer väl överens med de frågeställningar som är aktuella här.
I den mån det inte framstår som självklart att lägre grad
av politisk aktivitet kan få betydelsefulla konsekvenser för de
grupper som berörs, kan konstateras att Verba m.fl. visar att
effekterna blir negativa, speciellt för etniska minoriteter och
andra politiskt svaga grupper. I omstridda frågor kommer
de linjer, som dessa grupper vill driva, fram mindre i debatten och beslutsfattarna får en felaktig bild av opinionsläget
(Verba m.fl. 1995).

Bakgrund
Från och med 1976 års val fick utländska medborgare rätt
att rösta i kommunala val om han/hon varit folkbokförd i
Sverige under de tre senaste åren. Som en konsekvens av
svenskt EU-medlemskap fick från och med 1998 års val även
EU-medborgare bosatta i Sverige rösträtt i de kommunala
valen enligt samma regler som gäller för svenska medborgare.
Denna princip gäller även för nordiska icke EU-medborgare.
Valdeltagandet var till en början högt. Omkring tre femte
delar av de röstberättigade deltog i första valet. Det har senare
sjunkit markant och det är orsakerna till valdeltagande/icke
valdeltagande bland invandrare som skall studeras här.
I samband med införandet av kommunal rösträtt för icke
svenska medborgare diskuterades olika alternativ. Det fanns
krav på att rösträtten skulle vara generell, det vill säga gälla
också riksdagsval. Det fanns krav på olika lång kvalificeringstid
i form av bosättning i Sverige för att få rösträtt. Huvudsynpunkten var genomgående att någon grad av svensk anknytning var väsentlig. Frågan var sedan vilka krav på anknytning
som var rimliga. Att man stannade för tre år kan ses som en
form av kompromiss. Det fanns inga speciella skäl för val
av just denna tid. Frågan är dock av intresse här eftersom
det finns vissa möjligheter att pröva i vilken utsträckning
längre tid i Sverige bidrar till högre grad av valdeltagande.
(Jfr Bäck/Soininen 1996.) Treårskriteriet försvann i och med
EU-medlemskapet för EU-medborgare och nordiska medborgare. Ur teoretisk synpunkt är dock föreställningen om
att längre tid/starkare anknytning har betydelse fortfarande
relevant. Den kan också i ett mer generellt perspektiv kopplas till teorier om politisk socialisation.
Valdeltagandet sjönk generellt sett drastiskt i 1998 års val.
Den för svenska förhållanden stora nedgången, fem–sex procentenheter i såväl riksdagsvalet som i kommunvalen, väckte
oro eller till och med bestörtning bland alla engagerade.
Nedgången i valdeltagande bland de utländska medborgare,
som vi skall studera här, var mätt i procentenheter ungefär
lika stor som bland svenska medborgare i riksdagsvalet eller i
de olika kommunvalen. Ser vi i stället till den relativa avtappningen av aktiva väljare så var den snarare dubbelt så stor.
Medan ungefär en väljare av sexton som röstade i riksdagsvalet 1994 avstod från att rösta 1998, så var det genomsnittligt
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en väljare av åtta bland de röstande utländska medborgarna i
kommunvalet 1994 som inte röstade 1998.
Det finns skäl att göra en reservation i det här sammanhanget. Populationerna som vi jämför skiljer sig något åt. En
del av de utländska medborgare som ingick vid valet 1994
kan ha blivit svenska medborgare eller lämnat landet samtidigt som kategorin utländska medborgare fyllts på av relativt
nyanlända invandrare.
I ett lite längre perspektiv kan vi konstatera att under
perioden sedan 1976 – ett val med rekordhögt valdeltagande
och det första valet där utländska medborgare fick rösta – så
har genomsnittligt var nionde röstande svensk medborgare
i riksdagsvalet fallit bort medan närmare varannan av de röstande utländska medborgarna har slutat rösta. Den nedåtgående trenden är också helt systematisk vad gäller de utländ-

Figur 1
Valdeltagande 1976–1998.

Källor: Valstatistik för respektive år. Andel röstning i kommunala val för svenska medborgare är beräknat på
grundval av totalsiffror.
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ska medborgarna, medan den är mer varierande vad gäller
riksdagsvalet och svenska medborgare i kommunvalen. Det
allt lägre valdeltagande vi nu kan notera på kommunal nivå
jämfört med riksdagsvalet beror också väsentligen på lägre
valdeltagande bland utländska medborgare. Svenska medborgare röstar något mindre i kommunala val än i riksdagsval.
Skillnaden i valdeltagande uppgår under den aktuella perioden till mellan 0,3 och 0,8 procentenheter, men det är inte
fråga om någon ökande trend. Variationen är helt osystematisk. När totalt sett, inkluderande alla röstberättigade, valdeltagandet år 1976 är 1,4 procentenheter mindre kommunalt
och denna skillnad 1998 har fördubblats till 2,8 procentenheter, så är detta helt en effekt av lägre valdeltagande bland
icke svenska medborgare.
Även om huvudsyftet här är att förklara variationer i och
nedgång i valdeltagande bland röstberättigade med ickesvenskt medborgarskap, så ligger det nära till hands att börja
med att fundera över förändringen i valdeltagande generellt.
Vi skall inte här försöka i någon mer systematisk mening analysera denna generella nedgång, men däremot finns anledning att diskutera några olika tänkbara bidragande orsaker
och överväga deras eventuella större eller mindre betydelse
för valdeltagande bland invandrare. Vi gör detta väsentligen
genom att se på studier som redan gjorts av valdeltagande i
1998 års val.
Det återstår att se om den stora nedgången 1998 skall
ses som ett väsentligt steg i en nedåtgående trend eller som
en enstaka avvikelse. Efter 1994 års val konstaterar Gilljam
/Holmberg att vi vid två val efter varandra fått en återhämtning i en tidigare svagt nedåtgående trend vad gäller valdeltagande. De diskuterar inte explicit tänkbara orsaker till förändringar, men konstaterar att norska analyser (Aardal/Valen
1995) av nedgångar i valdeltagande där pekat på att väljarna
utsatts för korstryck (ståndpunkter i olika frågor pekar mot
olika partival) och därvid avstått från att rösta. (Gilljam/
Holmberg 1995) I senare norska analyser drar emellertid
delvis samma författare slutsatsen att sådant korstryck spelar
en mindre roll medan kognitiva aspekter som rör klarheten i
olika politiska alternativ är mer avgörande för snabba förändringar i valdeltagandet (Narud/Valen 1996).
I Demokratiutredningens rapport Valdeltagande i förändring görs olika analyser av 1998 års val. I en studie av valrörelsen 1998 så som den framkommer i massmedia tolkar
Mats Ekström och Cathrin Andersson vilka effekter den kan
på valdeltagandet. I analysen jämförs massmediebilden av
valrörelsen 1998 med motsvarande massmediebild 1960 och
1979. I det första av dessa val ökade valdeltagandet kraftigt
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och i det andra låg det på mycket hög nivå. Författarna pekar
på utvecklingen mot en ökande grad av rapportering av strategiska motiv för partiernas ställningstaganden liksom effekter av olika »affärer« med åtföljande misstro mot politiker.
Ingendera förefaller dock, enligt författarna ha haft speciell
betydelse 1998. Det som de bedömer som den centrala faktorn är i stället frånvaron av klara och tydliga politiska alternativ i det aktuella valet. Sakpolitiska och ideologiska skillnader tonades ned till förmån för mer udda inslag som ibland
rörde partiledare personligen och eventuellt i vissa fall kunde
uppfattas som »affärer«. De två författarna pekar också på
en sannolik långsiktig effekt av att valkampanjen medialiseras
och blir mer av en professionellt organiserad reklamkampanj.
Detta kan, anser författarna, på sikt bidra till att underminera väljarnas förtroende för politiken. (Ekström/Andersson
1999.)
Det framgår att väljarnas svar ger stöd åt den tolkning
av effekter av massmediebilden som nämnts ovan. Endast
en mycket liten del av väljarna (8 procent) uppfattar 1998
års valrörelse som »intressant och spännande«. Det visar sig
också att »Medborgare« som inte uppfattar att partierna skiljer sig åt så mycket längs vänster-högerdimensionen röstar
i allt mindre utsträckning« (Bennulf/Hedberg 1999). Valdeltagandet sjunker visserligen genomgående i alla grupper,
men det sjunker framför allt mer markant än tidigare i politiskt och socialt resurssvaga grupper. Författarna tycker sig
också finna tecken på att kombinationen av politisk och social
resurssvaghet resulterar i en ännu större sänkning av valdeltagande än summan av de två separata effekterna. Denna interaktionseffekt kan observeras 1998, men inte tidigare. Tolkningsmässigt kopplas denna till vad man uppfattar som en
normupplösning. Den tidigare gällande normen att man skall
rösta håller på att försvagas. En sådan försvagning, tror författarna, skulle kunna resultera i att till exempel politikermisstron får större spelrum och lättare kan bidra till en ytterligare sänkning av valdeltagandet. (Ibid.)
Jan Teorell och Anders Westholm (1999) startar sitt resonemang med konstaterandet att det som behöver förklaras
när det gäller valdeltagande i Sverige snarare är det höga
än det låga valdeltagandet. Detta mot bakgrund av att det
logiskt sett är så att det egentligen bara finns en ytterst liten
möjlighet att en persons röst spelar någon roll. Det skulle
egentligen vara mer rationellt att stanna hemma (Röstningsparadoxen). Samtidigt ifrågasätter författarna om man verkligen dragit rätt slutsatser när man prövat rationalitetsnormen
mot väljarnas röstningsbeteende. En grundläggande förklaring till att man som väljare går och röstar i ett visst val är
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enligt författarna här »Vanans makt«. De som röstat tidigare
fortsätter att rösta, åtminstone om det gäller samma typ av
val. Trots att man logiskt sett alltså har mycket små möjligheter att påverka det politiska slutresultatet är intresse för
utfallet av valet, tro på att man tillsammans med andra likasinnade kan påverka vad som kommer att hända, också en
väsentlig grund för deltagande. Den enskilt viktigaste faktorn
för att rösta är emellertid vad författarna betecknar som den
expressiva faktorn. Man känner ett behov av att få uttrycka
sin uppfattning och det är detta behov som gör att man röstar mer än en önskan att direkt kunna påverka något. En
annan näraliggande och väsentlig faktor är att röstning är
en internaliserad norm. Man anser att man som medborgare
skall gå och rösta. Skillnader mellan olika sociala grupper
kan delvis förklaras med hjälp av expressiva incitament. Dock
kvarstår skillnader mellan utsatta grupper som arbetslösa eller
invandrare (lägre röstning) och övriga.
När det gäller att förklara förändring/nedgång i valdeltagandet pekar författarna ut partiengagemang och uppfattning om medborgerliga skyldigheter, som de faktorer som
både är viktiga när det gäller att förklara individuella variationer i valdeltagande och som också förändras över tid och
därmed kan bidra till att förklara nedgången. Lägre grad
av partiengagemang och nedgång i röstningsnormen förklarar ungefär hälften av nedgången i röstningen. Författarna
understryker också att det är fråga om en genomgående förändring. Det rör sig alltså inte, vilket möjligen skulle kunnat
ligga nära till hands att anta, om en generationsförändring.
Det är inte de yngre som i första hand ändrar uppfattningar
och beteende utan det sker i alla åldersgrupper.

Frågeställningar

Teorell/Westholm tog upp tanken att det egentligen snarare är det relativt andra länder höga valdeltagandet i Sverige
som behöver en förklaring mer än nedgången i detta valdeltagande. Analogt med detta så kan man, liksom Gidlund/
Möller, med visst fog hävda att det är det höga valdeltagandet vid det första invandrarvalet som är förvånansvärt mer än
ett lägre valdeltagande senare. Det förefaller sannolikt att det
var en kombination av speciella insatser från kommuner och
partier i kombination med en känsla av »nyhetens behag« som
höjde valdeltagandet i början.(Jfr Gidlund/Möller 1999) En
ytterligare sannolikt väsentlig faktor är stämningen omkring
1976 års val. Peter Esaiasson konstaterar i sin avhandling om
svenska valrörelser väljarnas höga självuppskattade intresse.
Han säger sedan att »Sannolikt har svenska folket aldrig
någonsin varit så politiskt engagerat som i samband med riksdagsvalet hösten 1976« (Esaiasson 1990, sid 270). Det förefaller sannolikt att detta engagemang också påverkat kommunalvalet och invandrarnas intresse för detta val. De i
efterföljande val begränsade informationsinsatserna från såväl
partier som myndigheter diskuteras i Johnson 1997. Ur
undersökningssynpunkt är detta ett mer begränsat problem
eftersom vi i första hand försöker finna förklaringar till varför man är aktiv och sådana kausala mekanismer kan förklara
såväl lågt som högt valdeltagande.
De förklaringar som lanserats för att förklara det lägre valdeltagandet 1998 (jfr ovan) kan sammanfattas i tre led. Det
första gäller valkampanjens förlopp. Det hävdas att strategiska motiv blir mer väsentliga, att personcentreringen ökar
och att »affärer« får större utrymme. Detta innebär, tillsammans med den långsiktiga medialiseringen, att valkampanjerna ändrar karaktär. Det behöver inte självklart innebära att
de totalt sett blir mindre intressanta för väljarna än tidigare,
men intresset kanske förskjuts mellan olika grupper och
det är också sannolikt mindre givet att intresse för valkampanjen omsätts i att man röstar. Det andra ledet är att långsiktiga samhällsförändringar, främst ökande utbildningsnivå
men också andra typer av anställningar/arbeten bidrar till
frigörelse från band med visst parti – färre partianhängare.
När igenkänningseffekten i valrörelsen blir mindre och parti
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engagemanget minskar så försvinner givetvis en del av grunden för den gamla normen att man »skall gå och rösta«. Vi
får vad som ovan betecknats som en normupplösning. När
färre röstar på grund av att de har med sig en internaliserad
norm så leder detta mer eller mindre med automatik till att
individens sociala och politiska resurser blir mer viktiga för
röstningen, det tredje ledet i förändringen.
Själva utformningen av valkampanjerna kommer vi inte
att kunna studera direkt. Däremot kan vi genom att se på
intresse för politik och intresse för valutgång fånga upp
en väsentlig del av tänkbara effekter på politisk aktivitet av
sådana förändringar. Partiernas roll för invandrarna tror vi
också är möjlig att bedöma med utgångspunkt ifrån undersökningsmaterialet. Här finns möjlighet att se på invandrarnas partiengagemang och jämföra detta med svenska medborgare i olika avseenden. Betydelsen av den tredje faktorn,
normupplösningen, kan bedömas med utgångspunkt ifrån
frågor om systemtilltro och riktigheten av hypotesen om att
normupplösning leder till större betydelse för politiska resurser hos den enskilde kan undersökas direkt.
Det synsätt som sammanfattats här är alltså primärt inriktat på att förklara nedgång i valdeltagande generellt sett. Har
detta någon omedelbar relevans när det gäller att förklara
invandrarnas låga och minskande valdeltagande? Mycket i
denna förklaringsansats tar sikte på förändringar i en grupp
av individer som förutsätts vara ganska väl insocialiserade i
det svenska demokratiska systemet. Det karakteristiska för
personer som relativt nyligen invandrat är snarare motsatsen.
Det är sannolikt att många inte är särskilt väl integrerade och
inte har hunnit bygga upp någon röstningsnorm. Detta ger
möjligen större utrymme för att individegenskaper blir särskilt avgörande. Dessa resurser kan bestå i personlig social
och politisk kompetens, erfarenheter som man fört med sig
i form av tidigare politiska aktivitet i ett annat land eller
förutsättningar beroende av inverkan från den omgivning/
kontext i vilken man bor för närvarande. Självfallet ingår här
att se vilken betydelse rena personegenskaper som kön, ålder
och utbildning har när det gäller röstning. Skiljer sig utländska medborgare från svenska medborgare i detta avseende?
En speciell fråga gäller just förhållandet att det är fråga om
kommunalval. Är gruppen invandrare intresserad av kommunalval? När beslutet togs om rösträtt i kommunalval så fanns
som en komponent i resonemanget föreställningen att kommunen var den politiska institution där alla var lika berättigade – medborgare eller ej. Dessutom antogs invandrare ha
måttliga inkomster och därmed i första hand betala kommunalskatt. (Bäck/Soininen 1996) Det finns skäl att under-
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söka om invandrare är åtminstone lika intresserade av kommunerna och kommunala frågor som svenska medborgare.
Den politiska betydelsen av den sociala omgivning/den
sociala kontext i vilken invandrarna lever är en huvudfråga
i föreliggande rapport. Vi frågar oss om det går att belägga
generellt att en socialt mer utsatt miljö leder till att enskilda
individer är mindre politiskt aktiva även om de i övrigt har
samma förutsättningar.

Förklaringsmodeller

Det finns först givetvis anledning att fråga sig om en och
samma modell kan förklara valdeltagande bland utländska
medborgare från 1976 och framåt. Än större krav på generaliteten i modellen ställer man om man föreställer sig att en
sådan modell också skulle förklara det relativt stabila valdeltagande bland svenska medborgare och samtidigt den markanta nedgången i valdeltagande vid 1998 års val. En sådan
ambition förefaller orealistisk och vi väljer här en mer försiktig ansats. Den innebär att vi prövar ett begränsat antal förklaringsfaktorer som tillsammans konstituerar en förklaringsmodell. Vi förutsätter dock inte att alla faktorer/egenskaper
är relevanta i samtliga fall och inte heller nödvändigtvis med
lika stor vikt. Vi håller alltså öppet för variationer inom en
och samma huvudmodell. De typer av egenskaper som vi ser
som centrala ur förklaringssynpunkt är:
a) Individuella bakgrundsegenskaper som kön, ålder, utbildning.
b) Intresse/kunskap om valet och syn på politik och på det
politiska systemet.
c) Förutsättningar i omgivningen – kontextuella egenskaper.
Downs rationella modell som leder fram till att det inte
finns något skäl att rösta men att man gör det ändå bygger
på att röstning, liksom i och för sig alla andra politiska aktiviteter, är förenat med en kostnad. I Sverige finns ingen skatt
eller dylikt som ger en direkt kostnad i kronor och ören. Det
som finns här liksom i alla andra reellt demokratiska länder
med fri rösträtt är framför allt en valsituation i ordets egentliga mening. Man måste bestämma sig för ett politiskt alternativ – ett politiskt parti. Den första frågan är om man ser
skillnader mellan de olika politiska partierna som man upplever som väsentliga. Om så är fallet så krävs bara att man
uppfattar dessa skillnader som så väsentliga att de uppväger
besväret att gå till vallokalen eller posten och lämna sin röst
och eventuellt dessförinnan ta reda på hur man gör när man
röstar. Om man inte ser några väsentliga skillnader så kan
naturligtvis en anledning vara att man är alltför dåligt informerad för att känna till sådana skillnader. Att ta reda på vilka
alternativ som finns kräver en större insats. För att man överhuvudtaget skall sätta igång ett sådant arbete krävs också att
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man bedömer det som sannolikt att partiernas program skiljer sig åt så att det lönar sig att ta reda på dessa skillnader.
Till dessa grundläggande krav kommer också olika restriktioner. En väsentlig sådan är att man måste tro på att man
kan åstadkomma någon form av påverkan genom att lämna
sin röst. Man måste tro på att systemet fungerar som det
skall fungera och man måste vara villig att acceptera att varje
enskild röst har en oerhört liten betydelse.
Modellen – åtminstone i sin ursprungliga – form stämmer
dåligt när den prövas mot verkligheten. Det är inte heller
primärt dess empiriska bärighet som gör den intressant utan
de resonemang den kan leda fram till. Den är en väsentlig
utgångspunkt, kanske speciellt när man skall analysera valdeltagandet i en grupp som röstar mindre än andra. Det finns
klara skäl att fråga sig i vilken utsträckning dess grundantaganden stämmer eller inte stämmer för en annorlunda grupp.
Är kanske rent av deras röstningsbeteende ganska rationellt?

Individegenskaper – traditionell modell
Det är idag ganska lätt att instämma med Parry/Moyser/
Day (1992) i att det finns en slags »socioekonomisk standardmodell« när det gäller att förklara politiskt beteende.
Högre socioekonomisk status påverkar olika attityder gentemot det politiska systemet och bidrar också, direkt eller
indirekt, till att man är politiskt aktiv i större utsträckning.
Modellen tillskrivs i första hand Verba/Nie 1972. Det är därmed inte sagt att denna modell gäller eller förväntas gälla
helt likartat överallt. Vad som avgör eller speciellt karakteriserar viss socio-ekonomisk status kan variera liksom vilka former av politiska attityder och politiskt beteende som är relevanta. De delar av modellen som är aktuella här torde kunna
sammanfattas enligt nedan.

Socioekonomisk
status

Politiska attityder
Kunskap intresse

Politisk aktivitet

Effekten av socioekonomisk status kan uppkomma efter
två huvudlinjer. Dels kan högre status vara ett tecken på att
individerna är väl integrerade i samhället, dels kan högre status ha en mer instrumentell betydelse och bidra till att göra
det lättare för den enskilde att bli aktiv. Det senare är särskilt
aktuellt om man, som ofta sker, lägger in utbildningsnivå
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som en aspekt av socioekonomisk status. En följd av denna
modell är att i den mån det sker en internalisering av en röstningsnorm så sker denna i första hand hos dem som röstar,
dvs. de med högre socioekonomisk status. Intresse för politik
och kunskap om politik kan ses som mellanliggande egenskaper i modellen. I det nu aktuella sammanhanget så förefaller
det rimligt att uppfatta tid i Sverige som en faktor som bidrar
till att påverka politiska attityder på ungefär samma sätt som
socioekonomisk status gör.

Den sociala omgivningen – kontexten
Att se den sociala omgivningen som en väsentlig faktor som
påverkar politiskt beteende är inget speciellt för den här aktuella frågeställningen. Det finns belagt t.ex. i svenska kommunstudier att kommunens storlek och sociala struktur påverkar
omfattningen av och typen av politisk aktivitet (Westerståhl/
Johansson 1981, jfr Dahl/Tufte 1973). Effekten av andra
typer av sociala omgivningar som starkt kan påverka förutsättningarna för politisk aktivitet diskuteras t.ex. i Matthews/
Prothro 1966. Det är alldeles klart att det inte går att helt
särskilja social och politisk kontext. Särskilt om man ser social
kontext som påverkande det politiska beteendet. Den för
individen aktuella kontexten är en väsentlig egenskap. Man
kan se tidigare erfarenheter i form av andra nationella bakgrunder som en form av tidigare kontext. Till denna hör
erfarenheter av politiskt system i tidigare hemland. Amerikanska undersökningar understryker de begränsade möjligheter som finns att med en intensiv valkampanj kompensera
för skillnader i sociala förhållanden. De understryker därmed
betydelsen av den sociala och politiska kontexten (Hogan
1999).
En nästa fråga är givetvis vad vi avser med individens
omgivning. Den kan ses som den allra mest närliggande miljön eller som en avsevärt större enhet. Det förefaller uppenbart att mindre områden ger en mer träffande beskrivning.
Betydelsen av detta är dock inte alldeles given eftersom man
inte alltid kan utgå ifrån att en individ identifierar sig med
det mest näraliggande. I realiteten kanske det är så att olika
typer av egenskaper skall mätas på olika stora enheter, något
som vi dessvärre inte kan klara av. I praktiken är vi åtminstone här begränsade till vad som går att finna i tillgänglig statistik. Det innebär att vi kommer att se stadsdelen och utanför storstäderna kommunen som kontexten för individen.

Studiens uppläggning
Samma huvudfrågeställningar kommer att prövas på olika
typer av material. Vi börjar i närmast efterföljande avsnitt
med en diskussion av tillgängligt undersökningsmaterial och
fortsätter därefter med att redovisa vad vi här avser med
begreppet invandrare. När dessa grundläggande punkter är
klara kommer vi över till själva analysen. Den börjar med
en genomgång i tabellform av intresse för politik, allmänt
och på olika nivåer. Vi tar sedan upp information och kunskap och attityder till och tilltro till det politiska systemet
och avslutar sedan med svarspersonernas egna uppgifter om
politisk aktivitet. Genomgående i denna redovisning jämförs
utländska medborgare med svenska medborgare, Vi försöker
också genomgående få ett grepp om i vilken utsträckning
dessa olika individegenskaper förändrats över tid. Detta gör
vi genom att systematiskt jämföra undersökningar från 1979,
1991 och 1998. De redovisade data sammanfattas slutligen i
en regressionsanalys där hela materialet i samtliga tre undersökningar läggs ihop. Det begränsade materialet tvingar oss
där att släppa tanken på skillnader över tid.
I nästa del begränsas undersökningarna till Stockholm.
Med material från enkätundersökningar med likartade frågor som i de tre nyss nämnda studierna genomför vi en parallell analys. Här dock begränsad till regressionsdelen. I denna
analys får vi möjlighet att föra in i bilden kontextegenskaper
genom att vi vet i vilken stadsdel som svarspersonerna bor.
Detta gäller här såväl utländska som svenska medborgare.
I den tredje delen bygger analysen helt på registerdata
avseende utländska medborgare. Datamängderna är stora,
men tillgången på information om varje individ är starkt
begränsad i jämförelse med de förut nämnda undersökningarna. Huvudsyftet här är att studera effekterna av den sociala
kontexten med samtidig kontroll för vissa individegenskaper.
Vi får också möjlighet att se om de potentiella kontextegenskaperna varierar beroende på vilken kategori väljare det gäller.
Med utgångspunkt i de gemensamma huvudfrågeställningarna finns det sedan underlag för en sammanfattande diskussion av i vilken utsträckning de olika egenskaper vi undersökt
är betydelsefulla när det gäller invandrares valdeltagande.

Undersökningsmaterial
Det material som utnyttjas i föreliggande studie har i huvudsak samlats in för andra tidigare genomförda undersökningar.
I det avseendet har det som nu presenteras karaktär av reanalyser. Å andra sidan ligger de syften som låg bakom de
ursprungliga materialinsamlingarna och syftena här ganska
nära varandra. Skillnaden är tyngdpunkten i analysen. Medan
den i ursprungsstudierna var inriktad på hela befolkningens
valbeteende så är den här primärt inriktad på invandrare (dvs.
här utländska medborgare). Detta gäller samtliga de intervju- och enkätundersökningar med inriktning på kommunal
demokrati som redovisas nedan och även de två mycket
omfattande undersökningar som genomförts av SCB och
som direkt har inriktning enbart på utländska medborgare.
Detta material bygger helt på registerdata och är framtaget
med omedelbart syfte att studera valbeteende hos utländska
medborgare i kommunal- och landstingsval.
Den första kommunundersökningen från 1979 är utförd
med besöksintervjuer och gjordes inom ramen för KomTabell 1
Datamängder och analysmöjligheter.
Storstäder

Jämförelse
svenska
medborgare

Kontexteffekter

Deltag förutom
röstning

Kommunstudier
1979
1991
1998

(x)
(x)

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Stockholm
1996
1998
1999

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

SCB
1998
1994

x
x

x
x
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munaldemokratiska forskningsgruppen. Den bygger på ett
slumpmässigt urval av 50 kommuner och i nästa steg slumpmässiga urval av väljare i dessa kommuner. Totalt genomfördes 2 700 intervjuer vilket ger en svarsfrekvens på 82
procent. Vi kan med denna undersökning få en god bild
av såväl den genomsnittliga kommunen utanför storstäderna
som den genomsnittlige kommunväljaren i dessa kommuner.
Vi väljer här genomgående att i kommunundersökningarna
ge en bild/vikta så att svaren representerar genomsnittskommunen. För en mer utförlig beskrivning och dokumentation,
se Westerståhl/Johansson 1981.
Den andra kommunstudien härrör från 1991 och gjordes
inom ramen för forskningsprojektet Demokrati i förändring.
Huvudurvalet här är också ett representativt urval av svenska
kommuner, i princip halva urvalet från 1979 (jfr ovan). På
samma sätt som 1979 drogs i var och en av kommunerna ett
slumpmässigt urval av kommunalt röstberättigade invånare.
Data samlades in med hjälp av postenkäter. Totalt inkom
3300 enkäter vilket gav en ovägd svarsfrekvens på något över
femtio procent. Ett inbyggt bortfallsurval gav möjlighet till
en uppvägning och ökad säkerhet. Inriktningen finns beskriven i Bäck/Johansson 1993. Som en uppföljning av de två
tidigare kommunundersökningarna gjordes efter 1998 års
val en ny undersökning som i här relevanta avseenden var
en upprepning av 1991 års studie. Den bygger i grunden på
samma kommunurval som 1991 års studie, men detta urval
är också kompletterat med ett ytterligare kommunurval som
gav möjlighet till studier också av den regionala nivån. Även
vid detta tillfälle utnyttjades postenkäter som hjälpmedel vid
datainsamlingen. Från invånare i totalt 33 kommuner inkom
omkring 3 700 ifyllda enkäter, vilket ger en svarsfrekvens på
58 procent.
Ytterligare tre undersökningar inriktade på kommunala
väljare ingår i materialunderlaget. De avser samtliga enbart
invånare i Stockholm. Den första genomfördes 1996, den
andra i samband med valet 1998 och den tredje under
år 1999. Urvalen omfattar mellan 2 500 och 3 000 personer. Svarsfrekvensen är 60–65 procent. Urvalet 1998 är draget slumpmässigt över hela staden medan undersökningarna
1996 och 1999 var primärt inriktade på stadsdelsnämnder
och byggde på ett stratifierat urval av stadsdelsnämnder och
därefter ett slumpmässigt individurval inom dessa. Principerna för urvalet av stadsdelsnämnder var sådana att slutresultatet för varje undersökning kan bedömas vara approximativt jämförbart med ett rent slumpmässigt urval såsom det
gjordes 1998. När vi här på grund av det begränsade antalet
utländska medborgare bland de svarande tvingas slå samman
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dem till ett datamaterial så skall vi vara medvetna om att
detta är en nödlösning. Det finns dock inte någon omedelbar grund för tanken att det skulle leda till någon speciell
form av snedvridning av resultaten.
Två stora datamängder som bygger helt på offentliga register i form av vallängder och folkbokföringsregister från 1994
och 1998 ger möjlighet att vidga analysen av de utländska
medborgarnas röstning. I dessa datamängder, som omfattar
omkring 27 000 individer vardera och är dragna slumpmässigt bland enbart kommunalt röstberättigade utländska medborgare, kan vi särskilja olika delgrupper. Den primära
informationen är valdeltagande, men dessutom finns en
begränsad uppsättning av bakgrundsegenskaper såsom kön,
ålder, inkomst, tid i Sverige och bosättningsort/församling.
Mer information och primärredovisning av dessa data finns
i Deltagandet bland utländska medborgare vid kommunfullmäktigevalen 1998 (Statistiska meddelanden Me 14 SM
9901, Statistiska Centralbyrån).
Den socioekonomiska kontexten som ingår som förklarande egenskap till valdeltagande i storstäderna bygger helt
på offentlig statistik från Stockholm, Göteborg och Malmö.
Statistiken finns i flertalet fall finns tillgänglig i tryckt form.
Data för svenska kommuner utanför storstäderna har hämtats
från SCB:s offentliga statistik1. (Jfr litteraturförteckning.)

1 Pol. mag. Sanna Johansson har ansvarat för insamling och sammanställning av offentlig statistik och annat bakgrundsmaterial.

Invandrare – en begreppsdiskussion

Begreppet invandrare kan ha olika innebörd i olika sammanhang. Det är dessutom ett begrepp som kan tänkas ha viss
värdeladdning, vilket gör det motiverat att relativt utförligt
klargöra vad vi här avser. Avsikten är inte att här diskutera
begreppet invandrare eller olika alternativa begrepp mer
generellt utan diskussionen begränsas till de avgränsningar
som är relevanta i samband med röstning/valdeltagande.
Det innebär att frågan om medborgarskap blir central.
Andra, något vidare invandrarbegrepp har med anknytning
till det här aktuella problemområdet diskuterats bl.a. i Bäck/
Soininen 1996. För klarhetens skull skall vi också inledningsvis understryka att de invandrare som blivit svenska
medborgare/naturaliserats i analysen ingår i gruppen svenska
medborgare.
Olika innebörder av begreppet invandrare diskuteras i
Invandrarpolitiska kommitténs slutbetänkande Sverige, framtiden och mångfalden (1996:55). De problem som berörs
där stämmer i stor utsträckning överens med vad som är
aktuellt här och sätten att lösa svårigheterna är också i avsevärd utsträckning desamma. I den första kommunundersökningen 1979 gav urvalsramen information om aktuellt medborgarskap och om och när man blivit svensk medborgare.
De senare kommunundersökningarna har innehållit en fråga
med i huvudsak följande formulering: Är Du eller har Du
varit medborgare i något annat land än Sverige? De som svarat ja har fått som en följdfråga om i vilket land de varit
medborgare. Från gruppen som haft annat medborgarskap
än svenskt har vi sedan sorterat bort de som hade rösträtt
i riksdagsvalet och följaktligen blivit svenska medborgare.
Vi har också sorterat bort dem (ett mycket litet antal)
som uppgav att de inte hade kommunal rösträtt och får därmed genomgående fram de kommunalt röstberättigade icke
svenska medborgarna. Det är denna grupp som vi här åsyftar
när vi använder beteckningen utländska medborgare. Slutligen SCB:s undersökningar av kommunala väljare. Dessa bygger helt på registerdata och de personer som plockats ut är
ett slumpmässigt urval från alla personer i hela landet som
uppfyller kriterierna att vara kommunalt röstberättigade men
inte vara svenska medborgare och alltså inte röstberättigade i
riksdagsvalet.
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Tillförlitligheten i svaren vad gäller denna egenskap i olika
undersökningar kan givetvis variera något. I SCB:s undersökningar torde urvalet vara definitionsmässigt korrekt. Utrymmet för fel i register av denna typ torde vara litet. Detsamma
gäller urvalsramen från 1979 som också bygger på befolkningsregister. I enkätundersökningarna finns däremot givetvis en inbyggd felrisk. Detta berör bland annat svaren vad
avser rösträtt i riksdagsval i studierna från 1991 och framåt.
Det finns dock ingen anledning att tro att denna risk är särskilt mycket större än alla andra risker/osäkerheter som är
förknippade med denna typ av undersökningar. Den teknik
vi använt för kontroll/avgränsning innebär med all sannolikhet att vi snarare riskerar fel genom att utesluta någon som
skulle ingå än tvärtom. Den grupp vi slutligen fått fram innehåller med stor sannolikhet knappast någon som inte borde
ingå.
När vissa invandrare så småningom blir svenska medborgare samtidigt som nya tillkommer blir det givetvis en omsättning i gruppen invandrare. Denna omsättning skulle kunna
bli betydande mellan 1994 och 1998. Eftersom varje enskild
undersökning är avsedd att ge en ögonblicksbild av det aktuella tillståndet och vi inte följer någon enskild individ över
tid är detta problem av begränsat intresse här. En konsekvens
skulle kunna vara variation i nationalitetsbakgrunden. Denna
kommer vi dock att undersöka i analysavsnittet.

Attityder och beteende 1979–1998
De hypoteser eller resultatförväntningar som vi har inför analyserna bygger på vad som presenterades i avsnittet om förklaringsmodeller. Vi förväntar oss att större intresse för politik generellt och särskilt för kommunal nivå skall leda till
högre röstningsfrekvens i det kommunala valet. Vi förväntar
oss likaså att de som känner till mer, har en mer klar bild
av och större förtroende för det politiska systemet och dess
aktörer, skall vara mer benägna att rösta i valet. Av dessa
hypoteser följer också att när röstningsfrekvensen blir lägre
så tror vi att detta kan förklaras till exempel av minskad informationsgrad eller av ett minskat systemförtroende. I tabellerna tar vi bara upp ett begränsat antal egenskaper. De mer
traditionella förklaringsegenskaperna i sammanhanget såsom
kön, ålder och utbildning kommer in i den efterföljande
regressionsanalysen.
Data i detta avsnitt är viktade så att resultaten ger en bild
som karakteriserar en svensk genomsnittskommun. Ett »x«
i en ruta markerar genomgående i efterföljande analyser att
den aktuella frågan inte ställts detta år eller till denna delgrupp eller att information saknas av annat skäl. För redovisningen av regressionsanalyserna gäller att ett streck markerar
att frågan ställts men att inget resultat som är signifikant på
95-procentsnivån framkommit. I tabellerna redovisas befintliga siffror och tolkningen bygger mer på systematiken i
resultaten än på formella signifikanstest. Materialet är insamlat med hjälp av intervjuer år 1979 och brevenkäter 1991
och 1998. Frågeformuleringarna är identiska förutom när
det framgår annat av tabellkommentaren. Ett litet undantag
är att Ni-formuleringar som använts 1979 i senare undersökningar bytts ut mot i övrigt identiska Du-formuleringar.

Intresse och information
Intresset för politik i allmänhet, alltså rikspolitik likaväl som
lokalpolitik, ökar från 1979 till 1991 och ligger därefter 1998
kvar på en högre nivå. Ökningen fortsätter dock ej. Andelen
som är mycket eller ganska intresserade ökar från 46 procent
1979 bland svenska medborgare till något över 50 procent
både 1991 och 1998. Bland invandrare är ökningen större
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från 1979 till 1991 men därefter sker en vissa minskning från
1991 till 1998. År 1979 var det knappt var fjärde (23 procent) som sade sig vara mycket eller ganska intresserad. Vid
1991 års val har denna andel ökat till 42 procent men vid
det senaste valet 1998 är andelen bara 36 procent. Andelen
som säger sig inte alls vara intresserade av politik minskar i
båda grupperna. Beroende på vad man betonar, minskning
av totalt ointresse eller ökning av stort intresse, så får man
under alla omständigheter fram åtminstone en viss ökning av
intresset för politik bland svenska medborgare. Inom gruppen invandrare så är det, hur man än ser på saken, fråga om
en otvetydig nedgång av intresset från 1991 och framåt.
Omkring hälften av dem som svarat anser att de kunnat
skaffa sig en klar bild av de olika partiernas politik i de
nyss avslutade kommunalvalen. (Frågorna ställdes direkt efter
valen respektive år) Andelen minskar något för utländska
medborgare från 1991 till 1998. Eftersom frågan inte ställts
1979 saknar vi underlag för att bedöma om det är en syste-

Tabell 2
Intresse för politik i allmänhet.
Procent

Mycket
Ganska Inte särskilt Inte alls
intresserad intresserad procent
svar

Summa
i urvalet

Antal
svar

Andel i
urvalet

1979
Svenska
medborgare

10

36

41

13

100

2 635

98

Utländska
medborgare

2

21

45

32

100

58

2

1991
Svenska
medborgare

9

44

39

8

100

3 860

96

Utländska
medborgare

6

36

38

20

100

149

4

1998
Svenska
medborgare

9

43

41

7

100

3 288

96

Utländska
medborgare

6

30

45

19

100

129

4

Frågeformulering: Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? Vilket av nedanstående alternativ stämmer bäst in på Dig själv? (Svarsalternativ enligt tabell)
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Tabell 3
Information/kunskap.
Klar bild
av partiernas
politik

Kännedom
om kommunal fråga

Kandidatkännedom

Syn på
kommunal
service

Antal
svar

1979
Svenska
medborgare

x

34

73

41

2 641

Utländska
medborgare

x

31

50

39

58

1991
Svenska
medborgare

46

17

45

38

3 727

Utländska
medborgare

55

16

23

29

138

1998
Svenska
medborgare

46

17

45

49

3 415

Utländska
medborgare

40

11

22

39

127

Frågeformuleringar: Anser Du att Du har kunnat få en tillräckligt klar bild av de olika
partiernas huvudståndpunkter i de olika nyss avslutade valen? (Svaren ger den andel som
svarar Ja helt klar eller Ja ganska klar vad avser kommunalvalet) Frågan ställdes första
gången 1991. Drev något parti någon särskild fråga i kommunalvalet i år i Din kommun?
Procenttalet avser den andel som anger någon fråga. Kandidatkännedom mäts med hjälp
av frågan Känner Du till namnet på någon av de personer som stod på vallistorna i Din
hemort? Procenttalet anger andel som skrivit in något namn. Frågorna rörande kännedom
om sakfrågor och kandidater var något annorlunda formulerade 1979, vilket kan ha bidragit något till större andel kännedom. Uppfattning om den kommunala servicen mäter vi
genom frågan Hur tycker Du på det hela taget att den kommunala servicen fungerat under
det senaste året? Svarsandelen för Mycket bra och Ganska bra anges.

matisk trend. Skillnaderna mellan svenska medborgare och
utländska medborgare svänger drastiskt i för de senare negativ riktning från 1991 till 1998. Medan en större andel bland
de utländska medborgarna anser sig ha en klar bild 1991 så
är det en avsevärt mindre andel 1998.
Frågan om man har en klar bild av partiernas politik fångar
in en allmän egen uppfattning om informationsläget inför
valet. Vi har också ställt två mer konkreta frågor med liknande inriktning. Den första avser om man kan ange någon
lokal politisk fråga som drivits av något parti i den kommu-
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Tabell 4
Intresse för olika typer av frågor.
Rikspolitiska
frågor

Kommunalpolitiska
frågor

Lokala
nyheter
i övrigt

Politiska
händelser
utomlands

Antal svar

1979
Svenska
medborgare

60

59

66

50

2 620

Utländska
medborgare

52

40

44

60

53

1991
Svenska
medborgare

49

49

83

52

3 694

Utländska
medborgare

45

42

59

65

137

1998
Svenska
medborgare

63

66

68

51

3 363

Utländska
medborgare

42

48

47

61

129

Frågeformulering: De två första undersökningsåren frågades Hur mycket av det material
i dagstidningarna som handlar om nedanstående områden brukar Du läsa eller titta på?
Svarsalternativ enligt tabell. Siffran anger andel som säger sig läsa Allt/i stort sett allt eller
Ganska mycket. År 1998 löd frågan Samhällsfrågor diskuteras ofta på skilda nivåer. Hur
intresserad är Du av samhällsfrågor som handlar om följande områden? Svarsalternativ
enligt tabell, dock »Lokala frågor i övrigt«. Siffran anger andel som säger sig vara Mycket
eller Ganska intresserade.
nala valrörelsen. Andelen som kan ange någon sådan fråga
är i praktiken identiskt lika stor bland svenska och utländska
medborgare. Det sker heller ingen nämnvärd förändring mellan 1991 och 1998. Nedgången från 1979 till 1991 torde
kunna tillskrivas den annorlunda frågetekniken i besöksintervjuerna 1979 som med all sannolikhet bidrog till att pressa
fram fler svar. Det sistnämnda gäller också för minskningen
av kunskapen om lokala politiska kandidater från 1979 till
1991. Denna minskning är lika stor i båda grupperna. Därefter är andelen som känner till någon kandidat konstant
för både svenska och utländska medborgare från 1991 till
1998. Kunskapen är vid båda tillfällena dubbelt så hög
bland svenska medborgare som bland utländska medborgare.
Bedömningen av den kommunala servicen förefaller utveckla
sig något olika för utländska och svenska medborgare. Ande-
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len som tycker att den är bra (Mycket eller Ganska bra) är
identisk första undersökningsåret, medan invandrargruppen
är aningen mer kritisk därefter. Dock är både utländska och
svenska medborgare avsevärt mer belåtna med den kommunala servicen 1998 än 1991.
När det gäller intresse för förhållanden i Sverige så framstår
ett tydligt drag i svarsmönstret. Svenska medborgare är mer
intresserade än utländska. Det större intresset bland svenska
medborgare är helt systematiskt, men samtidigt skall understrykas att skillnaden från början är ganska marginell när
det gäller rikspolitik. Däremot är den mer markerad när det
gäller kommunalpolitiska frågor och andra lokala händelser.
Man kan ana en tendens till att utländska medborgare blir,
relativt svenska medborgare, mindre intresserade av rikspolitik men förblir lika intresserade av kommunal politik och
lokala förhållanden i övrigt.
Ytterligare en mycket klar skillnad gäller intresse för politiska händelser utomlands. Här uppvisar invandrarna genomgående ett något större intresse och det finns ingen tendens
till utjämning. Vi har här ingen möjlighet att kontrollera i
vilken utsträckning detta intresse är riktat mot det gamla
hemlandet, men det förefaller givetvis sannolikt att en avsevärd del av förklaringen till intresseskillnaden finns i en sådan
anknytning. Det skall också understrykas att frågorna om
intresset för olika områden är ställda oberoende av varandra
och att det inte finns någon nödvändig koppling mellan ett
lägre intresse på ett område och ett högre intresse på ett
annat område.

Förtroende för aktörer
och för det politiska systemet
Förtroende för olika samhällsaktörer och speciellt för politiska aktörer bör kunna bidra till att man lättare blir politiskt
aktiv. De politiska aktörer vi frågat om i undersökningarna
1991 och 1998 är kommunpolitiker och tjänstemän i kommunerna, riksdagen samt de politiska partierna. Dessutom
har samma fråga ställts rörande ett antal icke politiska aktörer. Det huvudsakliga intrycket är att utländska och svenska
medborgare inte skiljer sig särskilt mycket åt beträffande
grad av förtroende för olika aktörer. Bland svenska medborgare finns en tendens till sjunkande förtroende generellt sett
från 1991 till 1998. Motsvarande tendens är mindre entydig
inom gruppen utländska medborgare vilket bidrar till att
de måttliga skillnader som kan skönjas mellan de två grupperna vid första undersökningstillfället minskar ytterligare.
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Tabell 5
Förtroende för olika samhällsaktörer.
Grundskolan

Bankerna

Riksdagen

Radio/TV De politiska Politikerna
Tjänste
partierna
här i
männen i
kommunen kommunen

Antal
svar

1991
Svenska
medborgare

60

59

36

48

18

27

29

3 076

Utländska
medborgare

58

57

27

45

9

36

36

102

1998
Svenska
medborgare

50

38

32

40

16

23

21

2 869

Utländska
medborgare

40

38

24

45

11

23

16

97

Frågeformulering: Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande institutioner
och grupper sköter sitt arbete? Svarsalternativen var Mycket stort förtroende, Ganska stort,
Varken stort eller litet, Ganska litet och Mycket litet förtroende. Procentandelen som svarat
Mycket eller Ganska stort förtroende redovisas i tabellen.
När det gäller politiska aktörer uppvisar dock invandrare ett
klart minskat förtroende från 1991 till 1998.

Synen på det politiska systemet
Uppfattningen om det politiska systemet, formerna för den
politiska demokratin och deras funktion, är naturligtvis en
väsentlig faktor när det gäller hur man förhåller sig och om
man väljer att vara politiskt aktiv eller ej. Det skall först konstateras att i detta fall är frågorna rörande syn på det politiska
systemet identiska vid samtliga tre tillfällen. Metoden för datainsamling, intervju eller enkät, torde också ha en mer begränsad betydelse vid denna typ av frågeställning. Det innebär att
andelen som tror att man genom att rösta kan påverka kommunalpolitiken har minskat från 1979 och framåt och att den
möjligen minskat speciellt markant bland de utländska medborgarna. Vid de två senare tillfällena finns inga skillnader
mellan grupperna. Det finns här knappast några skäl att tro
att formen för datainsamling påverkat svaren. Kommunalpolitikern som person ses som lika viktig av både svenska och
utländska medborgare men andelen minskar från 1991 – första gången som frågan ställdes – till 1998. Detta kan med lite
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Tabell 6
Syn på det politiska systemet I.
Procent

Tror att
röstning
påverkar

Kommunalpolitikern
som person…

Ockupation
behövs

Alla
medborgare
behandlas lika

Antal
svar

1979
Svenska
medborgare

33

x

14

15

2 444

Utländska
medborgare

50

x

27

21

47

1991
Svenska
medborgare

13

43

21

6

3 134

Utländska
medborgare

11

44

27

17

119

1998
Svenska
medborgare

14

33

16

30

2 774

Utländska
medborgare

16

34

26

55

80

Kommentar: Syn på det politiska systemet mäts genom grad av instämmanden i fyra olika
påståenden. Dessa lyder 1. Genom att rösta vid kommunalvalen kan man verkligen vara
med om att bestämma hur kommunalpolitiken skall utformas. 2. Förtroende för kommunalpolitikern som person är viktigare än att han/hon representerar ett visst parti. 3. Ockupation och liknande aktioner kan ibland behövas för att få kommunalpolitikerna att ta reson.
4. Alla medborgare behandlas lika av kommunala myndigheter. Genomgående redovisas
andel som instämmer i respektive påstående.

god vilja tolkas som ett tecken på att man sätter partierna
något mer i centrum vid det senare tillfället. En tolkning som
dessvärre förefaller osannolik på gränsen till önsketänkande
med tanke på de andra resultat som framkom vad gäller olika
slag av förtroende. Det kan dessvärre också tolkas så att man
är lite intresserad av partierna och än mindre av de kommunalpolitiker som representerar partierna.
Med tanke på att bilden är likartad vid samtliga tre tillfällen torde man kunna hävda att gruppen utländska medborgare är mer benägen att se »utomparlamentariska« aktioner
– ockupationer – som nödvändiga för att få igenom sina synpunkter. Detta mönster går dock inte självklart ihop med att,
som framgår av sista kolumnen, utländska medborgare vid
samtliga tillfällen i något större utsträckning anser att alla
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Tabell 7
Syn på det politiska systemet II.
Procent

Det spelar ingen
roll…vilket parti
som har makten

Mer angeläget
att sänka
skatten

Alla kommuner
Intresse
bör ha samma för valutgången
service
(kommunalvalet)

Antal svar

1979
Svenska
medborgare

7

22

22

x

2 444

Utländska
medborgare

7

30

38

x

47

1991
Svenska
medborgare

13

18

27

68

3 134

Utländska
medborgare

19

23

30

51

119

1998
Svenska
medborgare

6

10

31

78

2 801

Utländska
medborgare

15

18

41

57

82

Följande tre påståenden utgör mått på syn på det politiska systemet: 1. Det spelar ingen
roll för kommunalpolitiken vilka partier som har makten i kommunen. 2. Det är mer angeläget att sänka kommunalskatten än att bygga ut den kommunala servicen. 3. Staten bör
tvinga alla kommuner att hålla samma service. I samtliga fall anges hur stor andel av de
svarande som instämmer helt i påståendet. Frågan om intresse för valutgången löd: Du
kan vid de politiska valen i allmänhet rösta i tre olika val. Försök att markera för varje val
hur intresserad Du är av valutgången. Andelen som svarat Mycket eller Ganska intresserad
anges.
medborgare behandlas lika av kommunala myndigheter. Det
rör sig om delvis olika saker vilket bl.a. framgår av att när
andelen som anser att alla behandlas lika ökar så minskar inte
andelen som anser att »ockupation behövs«.
Om man instämmer i påståendet att det inte spelar någon
roll vilket parti som har makten i kommunen, så kan man
se det som rationellt att låta bli att rösta i valet. Det är en
liten del som helt instämmer i detta påstående, men samtidigt
pekar svarsmönstren mot en förändrad hållning bland utländska medborgare. Första undersökningsåret är det endast sju
procent som instämmer helt och andelen är lika stor hos
svenska medborgare som hos utländska. Graden av instämmanden ökar generellt år 1991 men ökar speciellt påtagligt
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bland utländska medborgare. Visserligen går den också ner
generellt 1998, men mindre bland utländska medborgare.
Slutresultatet blir att utländska medborgare förefaller bli
något ökat avståndstagande till betydelsen av att rösta i kommunalvalet för att påverka vilket parti som får makten. Skillnaden i förhållande till svenska medborgare är dock oerhört
mycket mindre än skillnaden vad gäller verkligt deltagande i
valet.
För att något fånga in en mer generell ideologisk syn på
den kommunala verksamheten, jämför vi svenska och utländska medborgare också vad gäller syn på avvägningen mellan
skatt och service respektive syn på skillnader i service mellan
olika kommuner. Invandrare är genomgående något mer
benägna än svenska medborgare att anse att det är viktigare
med skattesänkning än med bibehållande av servicenivå. De
anser också genomgående i något större utsträckning att alla
kommuner skall prestera samma service. Det rör sig alltså
om andelen som helt instämmer i respektive påståenden, vilket innebär att man kan tolka det som ganska övertygade
ställningstaganden. Påståendena leder dessvärre i delvis olika
riktning när det gäller synen på den offentliga sektorns mandat.
Vid de två senaste undersökningstillfällena har vi ställt frågor om intresset för valutgången. Vi kan notera en viss uppgång från 1991 till 1998 både bland utländska och svenska
medborgare. Något som knappast var förväntat med tanke
på minskningen i valdeltagande under samma period. Det
visar sig också att utländska medborgares intresse för valutgången är något lägre än svenska medborgares. Detta stämmer i och för sig med ett lägre valdeltagande bland invandrare, men skillnaden i intresse är marginell och liksom synen
på betydelsen av vilket parti som har makten, inte alls i proportion till den mycket lägre andelen röstande.

Politisk aktivitet
I intervjuer/enkäter har vi ställt frågor om svarspersonernas
egen politiska aktivitet. Det gällde givetvis röstning men
också om man försökt påverka politiska beslut i den egna
kommunen och om man diskuterar kommunalpolitik. Till
denna grupp av frågor har vi här också fört frågan om i vilken utsträckning man känner sig som anhängare av ett visst
politiskt parti. Frågor om deltagande tenderar ibland, speciellt i enkäter, att resultera i en överskattning av aktiviteten.
Man överskattar sin egen aktivitet. Till detta kommer att de
som inte röstar/inte är aktiva i något större utsträckning ten-

DEL 2: VARFÖR RÖSTAR INTE INVANDRARNA?

Tabell 8
Politisk aktivitet.

Röstning i
Försökt påverka
Diskuterar ofta
Övertygad
kommunalval kommunalt beslut kommunalpolitik partianhängare
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Antal svar

1979

Svenska
medborgare

95

25

26

38

2 637

Utländska
medborgare

75

21

21

16

58

1991
Svenska
medborgare

96

23

29

23

3 788

Utländska
medborgare

64

21

33

20

144

1998
Svenska
medborgare

94

22

31

19

3 321

Utländska
medborgare

52

12

19

8

107

Kommentar: Röstning i kommunalval avser enligt egen uppgift. Häri ligger inbyggt en
påtaglig överskattning. Diskussionsfrekvensen mäts genom frågan Hur ofta brukar det
förekomma att Du talar med folk i Din omgivning om någon fråga som rör Din kommun?
Den andel som svarat Ofta redovisas i tabellen. Övriga svarsalternativ var Vid något
enstaka tillfälle respektive Aldrig. De som försökt påverka kommunalt beslut har svarat Ja
på frågan Har Du själv någon gång – eventuellt tillsammans med andra – försökt påverka
ett kommunalt beslut eller kommunens planer? Om man är övertygad partianhängare har
man svarat Ja, starkt övertygad anhängare på frågan En del är starkt övertygade anhängare
av ett parti. Andra är inte så starkt övertygade, eller inte alls anhängare av ett parti. Om
Du är anhängare av ett visst parti, är Du i så fall starkt övertygad eller ej?

derar att låta bli att svara på intervjuer/enkäter. Denna samlade effekt kan vi här se i uppgifterna om röstning som ligger alltför högt för både svenska och utländska medborgare.
Vi väljer dock här att återge svaren som de föreligger utan
den korrigering som i och för sig är möjlig i detta fall. Motsvarande korrigering är dock inte möjlig när det gäller andra
former av aktivitet eftersom vi där inte har något »facit« att
jämföra med.
När det gäller valdeltagande känner vi redan till att det är
fråga om en minskning. Överskattningen av valdeltagande
bland svenska medborgare är speciellt påtaglig sista undersökningsåret. Andelen som säger sig på något sätt ha försökt
att påverka ett kommunalt beslut minskar något medan däre-
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mot andelen som ofta diskuterar kommunalpolitik i huvudsak
ökar bland svenska medborgare. Från 1991 till 1998 faller
dock denna andel bland utländska medborgare. Utvecklingen
av diskussionsaktivitet avviker alltså från de två andra aktivitetsformerna. En tolkning av detta är att medan röstning
och försök att påverka kommunala beslut samtidigt utgör en
form av stöd till och acceptans av det politiska systemet
– man är aktiv på systemets villkor – så kan diskussionsaktivitet innebära stöd eller kritik. Man kan diskutera mer när
man förlorat förtroende för systemet. Utvecklingen av diskussionsaktivitet för svenska respektive utländska medborgare 1998 ger möjligen anledning att ifrågasätta om en sådan
tolkning gäller på samma sätt för båda grupperna. En analys
av diskussionsaktivitet i olika grupper visar också att när
svenska medborgare tappar förtroende för systemet så diskuterar de mer medan utländska medborgare diskuterar lika
mycket (litet) oavsett graden av systemförtroende. Denna
skillnad kan uppfattas som ett tecken på eller en effekt av att
invandrarna i stor utsträckning står utanför systemet. När det
inte fungerar tillfredsställande så tror man inte som invandrare att det lönar sig att försöka påverka det.
I tabell 9 presenteras en sammanfattande regressionsanalys som ger effekten av olika individegenskaper på valdeltagande och på försök att påverka kommunala politiska beslut
för såväl utländska som svenska medborgare sammantaget för
de tre undersökningsåren. På samma sätt som tabellanalysen
så speglar denna tabell hur sambanden ser ut i en genomsnittlig svensk kommun. Antalet individer är relativt litet för
de utländska medborgarna. Bortfallet blir stort på grund av
att en individ faller ut ur analysen om han/hon låtit bli att
svara på en enda av de aktuella frågorna. De små n-talen
för invandrarna förklarar dock sannolikt inte mer än en mindre del av resultatskillnaderna mellan invandrare och svenska
medborgare. Detta antagande stöds av tendenserna i de icke
signifikanta lutningskoefficienter som inte redovisas i tabellen. Denna tolkning stöds också av en jämförelse mellan tidigare tabellresultat och resultaten av regressionsanalysen.
Samtliga förklaringsvariabler som förs in i analysen här har
gjorts till dikotomier. De har med andra ord bara två värden. Genomgående har vi valt 0 och 1. Jämförelsepunkten
är hela tiden de individer som inte har någon av de egenskaper som anges i tabellen. Män (svenska medborgare) röstar alltså enligt dessa data 1 procentenhet mindre än icke
män=kvinnor. Medelålders röstar 2 procentenheter mer än
yngre personer. Äldre röstar också 2 procentenheter mer än
yngre.
Först kan åter konstateras att vi alltid i undersökningar
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Tabell 9
Olika egenskapers effekter på aktivitet – regressionskoefficienter.
b

Valdeltagande

Försökt påverka
kommunalt beslut
Utländska
Svenska
medborgare
medborgare

Diskutera
kommunalpolitik
Utländska
Svenska
medborgare medborgare

Utländska
medborgare

Svenska
medborgare

Man

–

-.01

–

–

–

-.03

Medelålders

–

.02

.19

.06

–

.04

Äldre

–

.02

–

-.03

–

-.04

Mellanutbildning

–

–

–

.08

–

.05

Högre
utbildning

–

.02

–

.16

–

.07

Högt intresse
för politik

–

.02

–

.11

–

.21

Röstning ger
inflytande

–

.03

–

-.04

–

–

Betydelsefullt
vilket parti som
har makten

.17

.01

–

–

–

–

Kännedom om
kandidater

–

.03

–

.10

–

.11

Intresse för
kommunala
politiska frågor

–

.01

–

.11

–

.22

Övertygad
partianhängare

.26

.06

–

–

–

.04

Partianhängare

.25

.05

–

–

–

–

År 1991

–

.02

–

–

–

.11

År 1998

-.24

–

–

–

–

.06

Förklaringskraft R2

.14

.05

.07

.10

–

.18

Antal personer

155

6 803

174

7 199

179

7 292

Kommentar: I tabellen anges lutningskoefficienter. Åsikten att »Röstning ger inflytande«
mäts genom instämmande i påståendet: Genom att rösta vid kommunalvalen kan man
verkligen vara med om att bestämma hur kommunalpolitiken skall utformas. De som anser
att parti är betydelsefullt har tagit avstånd från påståendet: Det spelar ingen roll för kommunalpolitiken vilka partier som har makten i kommunen.
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av detta slag får en överrepresentation av svarande som är
intresserade av politik och som röstar. Detta gäller genomgående både för utländska och svenska medborgare och
vid samtliga undersökningstillfällen. Dessutom är bortfallet
större i enkätundersökningarna 1991 och 1998 än i intervjuundersökningen 1979. Detta innebär sammantaget att vi
inte, som förväntat, får fram någon systematisk nedgång i
valdeltagandet mellan undersökningarna. Vad gäller svenska
medborgare får vi tvärtom en liten uppgång från 1979 till
1991. Det finns dock inte någon anledning att tro att denna
bortfallseffekt skulle påverka de mer centrala resultaten som
har att göra med varför individer röstar eller ej. Sambandsmönster är mycket mindre känsliga för bortfall än skattningar
av nivåer som till exempel andel röstande.
Förklaringskraften i denna modell varierar avsevärt mellan
de olika aktivitetsformerna. Beträffande utländska medborgare så bidrar den inte med någon som helst förklaring när
det gäller benägenhet att diskutera politik. Det framgår också
entydigt, såsom vi möjligen kunde förvänta efter att ha sett
resultaten i tabellerna tidigare, att det inte är något speciellt
intresse för den kommunala nivån som gör invandrarna politiskt aktiva. Vare sig kännedom om kandidater eller intresse
för kommunala frågor ger något samband med röstning eller
med försök att påverka kommunala politiska beslut. Även
om alltså utländska medborgares intresse för kommunalpolitik är mindre än svenska medborgares så är det inte ett lägre
intresse som resulterar i lägre valdeltagande. De utländska
medborgare som är intresserade röstar inte i större utsträckning än de som är ointresserade av kommunala frågor. Att
kännedom om frågor och kandidater spelar viss roll för
svenska men inte för utländska medborgare stöder ytterligare
en sådan tolkning. Invandrare som är partianhängare röstar
mer än andra. I övrigt ger förklaringsmodellen inga utslag.
Att andelen förklarad varians är högre än för svenska medborgare där flertalet egenskaper har viss men begränsad betydelse beror till viss del på att skillnaden mellan åren ingår i
underlaget för den förklarade variansen.
Den andra aktivitetsformen – försök att påverka kommunala politiska beslut – ger en annorlunda bild. Här ger förklaringsmodellen ett bättre utslag för svenska medborgare
och andelen förklarad varians är något högre än för utländska medborgare. Intresse för politik allmänt, kännedom om
kommunalpolitik och intresse för kommunalpolitik bidrar till
högt deltagande. Hög utbildning och egenskapen att vara
medelålders är också förenad med en större benägenhet att
försöka påverka kommunala politiska beslut. Det kan också
noteras att de som inte tror att röstning ger inflytande är sär-
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skilt benägna att försöka påverka. Här finns ett litet inslag av
protest mot det representativa systemet.
Analysen av benägenheten att försöka påverka kommunala
politiska beslut bland utländska medborgare ger en annan
bild. Den enda faktor som faller ut är ålder. De medelålders
är mer aktiva. Det ligger nära till hands att tolka högt deltagande av detta slag bland medelålders personer som något
bestämt av rent praktiska förhållanden. I den åldern har
många barn i förskola och skola, man flyttar oftare, man bygger hus etc. Det finns ett antal olika förhållanden som motiverar kontakter med kommunal förvaltning och/eller kommunala politiker. Detta ökar givetvis sannolikheten för att
man hamnar i en situation där man känner ett behov av
att försöka påverka ett beslut. Det förtjänar att understrykas
att invandrare i detta avseende fungerar på samma sätt som
svenska medborgare. Något som är ganska naturligt med
tanke på att denna grupp har nått en ålder då de kan ha hunnit bo en längre tid i Sverige. När intresse för politik inte
ger något som helst utslag ligger det också nära till hands att
föreställa sig att de som är aktiva av sådana »praktiska« skäl
är särskilt benägna att se den kommunala verksamheten som
en lokal förvaltning och att de har liten eller ingen känsla för
att det finns ett politiskt inslag.
De olika förklaringsvariablerna har vad gäller svenska medborgare i huvudsak samma effekt på diskussion av politik
som på försök att påverka kommunala politiska beslut. Förklaringskraften är sammantaget större vilket delvis kan kopplas till att skillnaden mellan undersökningsåren är mer systematisk här än när det gäller påverkansförsök. En väsentlig
skillnad är att intresse för politik i allmänhet och för kommunalpolitik har en påtagligt större effekt medan det inte finns
något samband med systemtilltro. Man diskuterar inte vare
sig mer eller mindre om man tror att röstning ger inflytande
eller om man anser det viktigt vilket parti som har makten.
Detta stämmer överens med vår tidigare iakttagelse att diskussion bland svenska medborgare kan vara kopplad till såväl
en positiv som en kritisk inställning till det politiska systemet.
För utländska medborgare kan vår modell överhuvudtaget
inte bidra till att förklara denna form av aktivitet.

Den sociala omgivningen
Hitintills har samtliga egenskaper/variabler i regressionsanalysen varit dikotoma. De har haft värdena 0 eller 1. Därmed
har värdet på lutningskoefficienten direkt angivit hur många
procent som röstningen förändrats när man haft eller inte
haft en viss egenskap. Egenskapen att tillhöra eller att inte
tillhöra en viss grupp, till exempel att vara man eller att vara
50–59 år. Så är till stor del fallet även i den fortsatta analysen, men nu tillkommer uppgifter om den sociala kontexten. Dessa uppgifter är mer traditionella s.k. intervallskalor.
De kan anta ett antal olika värden. Medelinkomst mäts i tkr
och andel arbetssökande och andel socialbidragstagare mäts i
procenttal. Lutningskoefficienten anger här hur mycket röstningen förändras när förklaringsegenskapen förändras med
en enhet. Denna enhet kan vara att genomsnittlig inkomst
är 1 tkr högre eller att andelen arbetslösa är en procentenhet
större.
Andelen arbetssökande och andelen socialbidragstagare
bidrar inte alls till att förklara hur stor andel som röstar. Det
visar sig vid närmare analys att dessa två egenskaper framför
allt i Göteborg, men också i stor utsträckning i Stockholm
är så högt korrelerade med varandra men framför allt med
genomsnittsinkomst i stadsdelen att det i praktiken blir omöjligt att särskilja effekterna av dessa olika egenskaper. Man kan
tänka sig olika lösningar för att hantera denna typ av problem. En enkel sådan är att lägga samman de olika egenskaperna till ett index. Dessvärre vet man då inte riktigt vad det
är man mäter. Vi väljer i stället här att arbeta enbart med
genomsnittsinkomsten, den av de olika egenskaperna som
ensam förefaller ge mest tydlig effekt. I tolkningen av resultaten bör man sedan genomgående vara klar över att det man
ser egentligen är en samlad effekt av en social struktur.
De olika personliga bakgrundsegenskaper och politiska
attityder vi mätt bidrar bara måttligt till att förklara varför
de utländska medborgarna i Stockholm röstar eller ej. Det
bör understrykas att en egenskap som gav utslag tidigare för
motsvarande analys med invandrare generellt, frågan om vilken betydelse det har vilket parti som har makten, inte ställts
i denna undersökning. Egenskapen att vara partianhängare
som tidigare också bidrog till att förklara röstning, har tydligt positiv effekt här. Det har den också för svenska medbor-
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Tabell 10
Olika egenskapers effekter på aktivitet – Stockholm 1998.
b

Valdeltagande
Utländska
Svenska
medborgare
medborgare

Ofta diskutera politik
Utländska
Svenska
medborgare
medborgare

Man

-

-

-

-.05

31–55 år

-

-

-

.08

56– år

-

-

-

-

Mellanutbildning

-

.05

-

-

Högre utbildning

-

.08

-

-

Högt intresse
för politik

-

.04

.13

.25

Intresse för
kommunalapolitiska
frågor

-

.03

-

.19

Förtroende för
de politiska
partierna

-

-

-

.06

Övertygad
partianhängare

-

.15

-

-

Partianhängare

.18

.12

-

-

Missnöjd med
kommunal service

-

-

.20

.13

Egna stadsdelen
missgynnad

-

-

-

.08

Egna stadsdelen
gynnad

-

-

.15

-

Känner sig förankrad i Stockholm

-

-

-

.07

Medelinkomst i den
egna stadsdelen

-

-

-

-

Förklaringskraft

.04

.08

.13

.21

Antal personer

165

20 229

184

2 298

gare tillsammans med högt intresse för politik och intresse
för kommunala frågor. Högre utbildning medför också att
man röstar i större utsträckning. När det gäller att diskutera
politik så ser sambanden annorlunda ut. Både invandrare och
svenska medborgare diskuterar politik när de är intresserade
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av politik och när de är missnöjda med den kommunala servicen. Bland svenska medborgare så bidrar dessutom intresse
för kommunalpolitik och förtroende för partierna liksom
lokal förankring. Kvinnor är mer aktiva än män och medelålders mer än både yngre och äldre. Invandrare diskuterar
politik särskilt ofta också när de anser att den egna stadsdelen
får bra service.
De resultat som kommer fram här stämmer i stor utsträckning överens med vad vi tidigare kunde se beträffande det
mer generella kommunurvalet. Skillnaderna i form av att flera
egenskaper hade betydelse för svenska medborgare hänger
väsentligen samman med att det i den tidigare analysen fanns
över sextusen individer, vilket innebar att även små effekter
kunde beläggas som säkra. Dessutom ingår flera förklaringsvariabler i studien av svenska kommuner som inte ingår i
Stockholmsundersökningen.
Vad gäller valdeltagande är för de utländska medborgarna
den väsentliga egenskap som framgick att man är partianhängare. Partianhängarskap bidrar till högre röstning också
för svenska medborgare men där tillsammans med ett antal
andra personegenskaper. Bilden är mer splittrad vad gäller
benägenheten att diskutera politik. I svenska kommuner
generellt bidrar denna modell inte med någon förklaringskraft. I Stockholm däremot så diskuterar invandrare mer
om de är intresserade av politik och om de har synpunkter
på kommunal service. Skillnaden skulle kunna tolkas som
att invandrare i Stockholm, eventuellt i storstäder generellt,
fungerar annorlunda. De blir i något större utsträckning
aktiva på samma grunder som svenska medborgare.
Föreställningen att den omgivande sociala strukturen
påverkar individens politiska beteende får inget stöd i denna
analys. Medelinkomst i den stadsdel där den svarande bor har
inte någon betydelse för om man röstar eller inte eller om
man diskuterar politik eller inte gör det. Detta gäller både
för invandrare och för svenska medborgare i Stockholm.

Omgivningsegenskaper och röstning.
Totalt
Vi går nu över till specialundersökningarna som bygger på
registersammanställningar och som avser enbart utländska
medborgare. Det utgångsvärde (interceptet) som alla regressionskoefficienter fortsättningsvis jämförs med är kvinnor
yngre än 30 år där familjen inte haft någon taxerad inkomst,
som invandrat senare än 1994 (respektive 1990 för analysen
av 1994 års val) och som kommer från något annat land än
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något av de i tabellen uppräknade. De uppräknade länderna
har tagits ut för särredovisning därför att det i urvalet ingått
minst 1 000 personer från respektive land.
Utgångspunkten för dessa analyser var föreställningen att
storstaden och del av storstaden som miljö gav upphov till
olika effekter på valdeltagandet. För den som haft anledning
att något se på de svenska storstadsområdena och deras so
ciala struktur framstår det klart att de inte nödvändigtvis
fungerar på samma sätt när det gäller sociala skillnader mellan
olika delar. Framför allt skiljer sig Stockholm och Göteborg
åt såtillvida att den sociala/ekonomiska spridningen mellan
stadsdelarna är större i Göteborg än i Stockholm. Anledningen är helt enkelt att flera områden med både särskilt
hög och särskilt låg genomsnittlig standard i Stockholm återfinns utanför Stockholms stad medan motsvarande områden
i Göteborg ligger inom staden. Dessa iakttagelser, i kombination med att urvalet av individer i datamängderna var fullt
tillräckligt stort, gjorde det naturligt att separera de tre storstäderna i analysen. Genomgående jämförs de med varandra
och med resten av Sverige.
Med tanke på den stora mängd siffror som återfinns i varje
tabell finns skäl att vara försiktig med att bygga helt på signifikanstest. Med så många möjligheter kan enstaka resultat
framkomma som signifikanta vilka egentligen beror på en
slump. Vi använder oss av 95-procent signifikansnivå som en
form av »sållning« av resultaten, men ser sedan lika mycket
på mönster och systematik i resultatbilden.
Det framgår tämligen entydigt av vidstående tabell att män
röstar i mindre utsträckning än kvinnor. Nästan alla lutningskoefficienter är negativa och skillnaden uppgår till mellan 4
och 9 procentenheter. Denna skillnad mellan män och kvinnor är något större än bland svenska medborgare. Också där
röstar kvinnor numera i större utsträckning, men differensen
är mindre. En tendens till att medelålders röstar mer än yngre
och äldre framträder – dock inte helt entydigt. Möjligen kan
man hävda att effekten är mindre i de två största städerna.
Alldeles klart är att i de fall där familjen tjänar mer så röstar
man i större utsträckning. Så är förhållandet också för samtliga väljare men effekten är något större bland invandrare än
bland svenska medborgare i en motsvarande analys. Likaså
röstar man i påtagligt högre utsträckning i de fall där man
lever i en familj/är gift än när man är ensamstående. Här
är skillnaden också större än den motsvarande skillnad som
finns också bland svenska medborgare.
Längre tid i Sverige förväntas öka benägenheten att rösta.
Mekanismen förväntas fungera som en socialisationsprocess.
De empiriska resultaten stämmer emellertid dåligt med dessa
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Tabell 11
Samtliga utländska medborgare 1994 och 1998
b

Män
30–39 år
40–49 år
50–59 år
60–69 år
70– år

Stockholm
1994
1998

-.06
-

-.07

Familjeinkomst
1–63 000
63–152 000
152000–
Har familj

Göteborg
1994
1998

-.06
-.09
-

.09
.09
-

-.07
.04
.07
.07
-

.11
.13
.18

.12
.15
.24

.06
.09
.16

.15
.20
.26

.09
.12
.19

.13

.16

.16

.08

.14

.12

-

.10
-.09
-

-

-

-

-.04
-.05

-.04
-.05

x
.15
-.15
-.25
-.12
-

.10
.08
x
-.09
x
-.20
-.19
.12
-

x
.26
-.11
.10
.09
-.20
-

.19
x
x
.12
-.12
.11
.14
-

x
.15
-.12
-.16
-

.13
.18
x
x
-.09
.13
-

x
.18
-.12
-.12
.07
-.20
-.06
-.13
-

.14
x
-.05
x
-.05
-.13
-.06
.06
.10
.04

-

-

-

-

-

-

.001

.001

R

.09

.09

.09

.08

.08

.06

.09

.07

Andel röstande

.39

.36

.39

.33

.39

.30

.43

.35

Antal individer

4 654

4 169

2 586

2 559

1 651

1 645

16 038

18 521

Nationellt ursprung
Bosnien-Herceg.
Storbritannien
Chile
Danmark
Etiopien
Finland
Grekland
Irak
Iran
Jugoslavien
Norge
Polen
Turkiet
Tyskland
USA

-.05
.07
-

.17
.21
.28

.11
.12
.23

.15
.17
.20

.11

.13

-

Övriga Sverige
1994
1998

-.09
.03
.03
-

Invandringsår
–1979
1980–89
1990–94

-

-.04
-

Malmö
1994
1998

-

Kontextegenskaper
Medelinkomst
2

Kommentar: I Stockholm, Göteborg och Malmö har prövats som förklaringsvariabel –
mått på social standard - också andel av invånarna i stadsdelen som har bil. Denna egenskap har inte i något fall givit signifikant utslag och har därför strukits i samtliga tabeller.
Beträffande kommunerna i övriga Sverige har på samma sätt andelen med utländskt medborgarskap i kommunen prövats. Inte heller denna egenskap har givit något signifikant
utslag och redovisas därför inte heller i tabellerna.
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förväntningar. I analysen jämför vi med de senast komna och
de som varit längst i landet deltar snarare mindre än som förväntat mer. Detta något oväntade resultat kan emellertid till
en del förklaras. Det visar sig att om man inte kontrollerar
för inkomst så får man i stället det förväntade utfallet, dvs.
att de som varit längre i Sverige röstar mer. Det är med andra
ord så att det förhållandet att man har en högre inkomst är
mer omedelbart centralt för det politiska beteendet än tiden i
Sverige. Man kan tolka det så att längre tid i Sverige innebär
högre inkomst och högre inkomst innebär att man röstar i
större utsträckning. Som vi ser på den låga andelen förklarad
varians så är dock alla samband ganska svaga. Det är också
tänkbart att man bör komplettera med en annan tolkning
och säga sig att bland dem som varit längre i Sverige men
ändå inte blivit svenska medborgare så finns det ett särskilt
stort antal som inte vill låta sig insocialiseras i det svenska
samhället.
Den nationella bakgrunden ger i vissa fall upphov till ett
systematiskt beteendemönster vad gäller röstning. De som
kommer från Chile röstar i särskilt stor utsträckning, omkring
15–25 procentenheter mer än förväntat. Ett högt röstande
gäller också de som har tysk bakgrund. Dock mindre entydigt i det senare fallet. Ett högt valdeltagande bland chilenare torde rimligen kunna hänföras till att det bland dessa
finns en stor andel tidigare politiskt aktiva. De som röstar i
särskilt liten utsträckning är framför allt de som kommer från
det tidigare Jugoslavien. Här är de negativa värdena nästan
lika stora som de positiva för dem som kommer från Chile.
Också sådana som har sin bakgrund i Finland och Polen röstar i särskilt liten utsträckning. Det går inte att urskilja några
tecken på att sambanden mellan nationell bakgrund och röstning förändras mellan 1994 och 1998.
Det skall noteras att de resultat som redovisats här till stor
del återfinns också i SCB:s rapport Me 14 SM 9901, som
bygger på samma material. Det som tillkommit här är dels
särredovisningen på storstäder och övriga Sverige, dels den
samtidiga kontroll för ett antal olika egenskaper som man får
i en regressionsanalys. De kontextuella egenskaper som också
ingår har däremot inte studerats tidigare. Hypoteserna inför
denna analys är alltså att en omgivning med högre social status och mindre sociala problem skall leda till att man känner
sig bättre integrerad i samhället och därmed röstar i större
utsträckning.
Omgivningens ekonomiska status hade inte någon som
helst betydelse för röstningen när vi prövade på Stockholmsmaterialet. I denna analys har vi färre personegenskaper vilket
möjligen skulle kunna ge större utrymme för omgivnings-
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egenskaperna. Det visar sig dock att vi inte heller här får
någon effekt i storstäder. Däremot kan vi se att när genomsnittsinkomsten i en kommun ökar med 10 tkr så ökar röstningen i kommunalvalen med en procentenhet bland invandrarna.

Olika nationell bakgrund
Det är välbekant att invandrare med olika nationell bakgrund
delvis anlänt vid olika tidpunkter och framför allt av olika skäl
och med olika typer av erfarenheter. Vi har här tagit ut fyra
nationalitetsgrupper och prövar om deras olika röstningsbenägenhet eventuellt kan förklaras på olika sätt. Valet av
dessa fyra nationaliteter baseras på att de faller ut systematiskt med särskilt hög respektive särskilt låg röstning i föregående tabell. Det framgår också av andel röstande som återfinns längst ned i tabellen.
Förklaringskraften totalt sett skiljer sig inte nämnvärt åt
emellan nationaliteterna. Skillnaderna i röstning mellan män
och kvinnor är inte signifikant för varje grupp för sig men
Tabell 12
Nationell bakgrund (Storstäder 1998).
b

Chile

Finland

Iran

-

-

.15
-

.18
.22
-

-.05
.05
-

Familjeinkomst
1–63 000
63–152 000
152000–

.22
.27

.22

.13
.21
.32

.14
-

.09
.12
.21

Har familj

.11

.19

.19

-

.13

Invandringsår –
1979
1980–89
1990–94

-

-

-

-

.04
-

Medelinkomst i
stadsdel/kommun

-

-

-

-

-.0002

R

.06

.08

.09

.04

.06

Andel röstande

.46

.36

.34

.18

.34

Antal individer

420

545

708

498

8 375

Män
30–39 år
40–49 år
50–59 år
60–69 år
70– år

2

Jugoslavien Storstäder totalt
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däremot återfinns den för storstäderna sammantaget. Ålder
spelar också tydlig roll i första hand för dem som har jugoslavisk bakgrund. Högre inkomst har förväntad effekt främst
för dem som kommer från Chile och från Iran. Bland dem
som kommer från Finland är det endast den högsta inkomstgruppen som påtagligt röstar mer medan det är nästan
tvärtom för invandrare med jugoslavisk bakgrund. Där är det
i stället skillnaden mellan att inte ha någon inkomst alls och
att ha en liten inkomst som har effekt.
En familjerelation bidrar i stort sett genomgående till
högre andel röstande. Undantaget är gruppen från Jugoslavien. Resultaten vad gäller tid i Sverige är nästan noll. Bara
när vi ser på hela urvalet av utländska medborgare i storstäderna totalt kan vi notera att de som varit längst i Sverige
röstar mer. Skillnaden är fyra procentenheter.
Det går inte heller för dessa grupper att urskilja den förväntade effekten av den sociala miljön. En mycket liten skillnad finns när man ser till storstäderna totalt. Den lilla effekt
som kan noteras går emellertid i motsatt riktning mot hypotesen!
Det kan tilläggas att motsvarande analyser med uppdelning på dessa fyra nationaliteter genomförts också för hela
urvalen, alltså inte bara storstäderna utan hela landet både
för 1998 och 1994. Mönstren där närmar sig mer den totala
bilden i föregående tabell vilket hänger samman med att det
större antalet individer innebär mindre slumpeffekt. Det går
inte heller att urskilja några mer systematiska skillnader mellan de nationella grupperna för respektive år när det gäller
modellens förklaringskraft.

Kön och röstningsbeteende
Vi har redan kunnat konstatera att kvinnor i invandrargruppen röstar i avsevärt högre utsträckning än män. Den nästa
fråga vi ställer oss är om förklaringsmodellen fungerar olika
i andra avseenden mellan män och kvinnor. Det förefaller
som om den tendens vi noterade beträffande högre röstande
i medelålders grupper emanerar från kvinnor snarare än från
män. Det rör sig dock också i detta fall om en svag tendens.
Däremot framstår klart att familjeinkomst har samma betydelse för röstning för båda könen. Effekterna är ungefär lika
stora i samtliga undersökningsgrupper. Detsamma gäller den
positiva effekten på röstningen av att ingå i en familj. Den
frånvaro av förväntad effekt som vi tidigare kunde notera vad
gäller tid i Sverige kvarstår oförändrad. Också betydelsen av
nationell bakgrund är i sina huvuddrag densamma för män
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Tabell 13
Utländska medborgare – kön.
b

Stockholm
M
K

Göteborg
M
K

Malmö
M
K

30–39 år
40–49 år
50–59 år
60–69 år
70– år

-

.08
-

-

-

.13
-

.13
-

-.04
.05
.06
.06

.05
.09
.08
-

Familjeinkomst
1–63 000
63–152 000
152 000–

.13
.11
.21

.09
.15
.25

.10
.15
.21

.11
.09
.16

.10

.10
.13
.24

.10
.09
.18

.10
.15
.19

Har familj

.13

.13

.17

.15

.07

.10

.13

.11

Invandringsår
–1979
1980–89
1990–94

.11
-

-

-.11

-

-

-

-.04
-.06

-.04
-.04

.10
-.11
-.22
-.18
.16
-

.11
-.08
-.20
-.21
.10
-

.22
.16
-.14
.19
-

.18
.22
-

.18
-.14
-.14
-.18
.19
-

.15
.25
.21

.18
-.07
-.09
-.08
.05
.10
.08

.10
-.08
-.08
-.16
-.07
.08
.09
-

-

-

-

-

-

-

.001

.001

R

.09

.10

.10

.06

.07

.06

.08

.07

Andel röstande

.34

.39

.31

.35

.30

.30

.33

.37

Antal individer

2 131

2 037

823

821

Nationellt ursprung
Bosnien-Herceg.
Storbritannien
Chile
Danmark
Finland
Irak
Iran
Jugoslavien
Norge
Polen
Turkiet
Tyskland
USA

Övriga Sverige
M
K

Kontextegenskaper
Medelinkomst
2

1 373 1 185

och kvinnor. Modellens totala förklaringskraft är oförändrad
och också densamma för båda könen.
Medelinkomsten i kommunen ger samma begränsade men
positiva effekt som tidigare medan medelinkomsten i stadsdelen inte har någon signifikant betydelse.

9 270 9 250
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Tabell 14
Utländska medborgare – inkomst.
Stockholm
Låg
Hög

b

Män
30–39 år
40–49 år
50–59 år
60–69 år
70– år

Göteborg
Låg
Hög

Låg

Malmö
Hög

Övriga Sverige
Låg
Hög

-

-.11
-

-.06
.11
-

-

.05
-

-

-.03
.04
.11
-

-.10
.07
.10
.06
.06

Familjeinkomst
1–63 000
152 000–

.12
x

x
.10

.10
x

x
-

.06
x

x
-

.10
x

x
.06

Har familj

.10

.15

.16

.15

.11

-

.11

.13

Invandringsår
–1979
1980–89
1990–94

-.09

.32
.26
.23

-.08

-

-

-

-.05
-.06
-.07

-

Nationellt ursprung
Bosnien-Herceg.
Storbritannien
Chile
Danmark
Finland
Irak
Iran
Jugoslavien
Norge
Polen
Turkiet
Tyskland
USA

-.15
-.10
.17
-

.17
-.09
-.23
-.28
-

.19
.08
.19
-

.19
.20
-.20
.16
.15

.12
-

.18
-

.14
-.10
.10
.09
-

-.11
.13
-.08
-.09
-.16
-.13
.10
.09

Medelinkomst

-.001

-

-

.002

-

-

-

.001

R

.06

.10

.07

.07

.03

.04

.05

.07

Andel röstande

.28

.44

.26

.41

.26

.37

.28

.41

Antal individer

2 084

2 084

1 359

1 199

968

676

8 771

9 749

Kontextegenskaper
2

Inkomst och röstning
En uppdelning har här gjorts efter inkomst. Gränsdragningen mellan låg och hög inkomst bestäms av medianen för
hela gruppen. Vi får, som det finns anledning att förvänta
oss efter vad vi kunnat se tidigare, omedelbart fram ganska
stora skillnader i andel röstande mellan grupperna med låg
och hög inkomst. En uppdelning efter inkomst ger också
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upphov till en del tendenser till skillnader vad gäller effekten
av andra förklaringsvariabler. En sådan är att vi nu för första
gången får fram en delgrupp som fungerar helt som förväntat när det gäller effekten av tid i Sverige. Den aktuella gruppen är sådana som bor i Stockholm och tillhör den högre
inkomstklassen. Längre tid i Sverige och följaktligen bättre
förutsättningar för politisk och samhällelig socialisation, leder
i denna delgrupp till högre röstningsfrekvens.
Skillnaderna i röstning mellan kvinnor och män och mellan
åldersgrupperna varierar, men det går knappast att hävda att
det finns några systematiska skillnader beroende på inkomst.
Differensen är inte stor men man kan skönja en tendens till
att gränsen mellan ingen inkomst och låg inkomst är mer
väsentlig i gruppen med lägre inkomst än motsvarande gräns
mellan näst högsta och högsta inkomstklassen i den hälft som
har högre inkomst.
Det finns ingen interaktion mellan inkomst och nationell
bakgrund. De tidigare observerade skillnaderna mellan grupper som kommer från olika länder förblir i stort sett desamma
oavsett om man har låg eller hög inkomst. Högre medelinkomst i stadsdel/kommun bidrar i vissa fall som förväntat till
högre röstningsfrekvens. Det gäller sådana invandrare som
tillhör den grupp som tjänar mest och effekten framträder
i Göteborg och i kommuner utanför storstäderna. I Stockholm har vi i stället en effekt i motsatt riktning.

Tid i Sverige – röstningsbeteende
Den totala andelen röstande i grupper med lång respektive
kort tid i Sverige visar tydligt att tiden trots allt har betydelse.
I samtliga fall röstar en omkring 10 procentenheter högre
andel av dem som bott lång tid i landet. Med lång tid avses
här nio år eller mer. Vi har också lagt in samma uppdelning
i kortare intervall som vi använt tidigare. I Stockholm röstar
de som varit ganska länge i Sverige (1980–89) sju procentenheter mindre än de som varit allra längst, dvs. kom före
1980. I Göteborg och utanför storstäderna är det i stället de
som varit här allra kortast tid som röstar i störst utsträckning.
Denna brist på systematik i resultaten skall ses mot bakgrund
av att vi inom varje delgrupp kontrollerar för inkomst och
alltså genom att mäta familjeinkomsten fångar upp en avsevärd del av den effekt som tiden i Sverige kan ha.
Med undantag för invandrare med kort tid i Sverige och
boende i Malmö så bidrar genomgående högre inkomst till
högre röstningsfrekvens. I övrigt går det inte att se några systematiska skillnader i effekten av olika förklaringsegenskaper

DEL 2: VARFÖR RÖSTAR INTE INVANDRARNA?

53

Tabell 15
Utländska medborgare – tid i Sverige.
Stockholm

b

Göteborg

Malmö

Kort

Lång

Kort

Lång

Kort

Lång

-

-.09
-.10

-.06
-

-.05
-.09
-

.14
-

Familjeinkomst
1–63 000
63–152 000
152000–

.09
.12
.18

.16
.17
.29

.08
.15
.21

.13
.13
.20

Har familj

.10

.15

.17

x
-

-.07
x

-.17
.10
.15
-.12

Övriga Sverige

Kort

Lång

-

-.05
.03
.06
.10
.13
-

-.08
-.06
-

-

.10
.12
.22

.07
.11
.12

.16
.17
.25

.14

.10

-

.10

.14

x
.08

x

x
-

x

x
.04

x

.10
.12
-.11
-.29
-.22
-

.11
.23
-

.18
.13
-.17
-

.13
-

.16
-.16
-

.09
-.10
.09
.12
-

.14
-.08
-.07
-.19
-.11
.07
.

-

-

-

-

-

-

-

.001

R

.05

.12

.08

.07

.03

.07

.04

.09

Andel röstande

.30

.41

.28

.37

.28

.33

.30

.39

Antal individer

1 786

2 382

1 161

1 397

800

844

8 143

10 377

Män
30–39 år
40–49 år
50–59 år
60–69 år
70– år

Invandringsår
1980–89
1995–
Nationellt ursprung
Bosnien-Herceg.
Storbritannien
Chile
Danmark
Finland
Irak
Iran
Jugoslavien
Norge
Polen
Turkiet
Tyskland
USA
Kontextegenskaper
Medelinkomst
2

beroende på om de får påverka enbart dem som bott kortare
eller längre tid i Sverige. Den sociala kontext i vilken individen lever har betydelse bara i en delanalys. I kommuner utanför storstäderna röstar man mer om man bor i en kommun
med hög medelinkomst om man själv också tillhör gruppen
med hög inkomst.

Sammanfattande diskussion
De inledande analyserna ger en bild av invånarna i Sverige
generellt, mer exakt av genomnittskommunen i Sverige.
Utländska medborgare är mindre intresserade av politik i allmänhet än vad svenska medborgare är. En avsevärd ökning
av det politiska intresset bland invandrare från 1979 till 1991
kan möjligen tolkas som en kortvarig effekt av att möjligheten att rösta införts kort dessförinnan. Därefter faller dock
intresset. I någon mån skulle denna skillnad kunna förklaras
av lägre intresse bland nytillkomna grupper. Vi har dock inte
här möjlighet att kontrollera en sådan effekt. Liksom intresse
kan kunskap om politik vara en förutsättning för eller bidra
till politisk aktivitet. Vad gäller kunskap är bilden av skillnader mellan svenska och utländska medborgare något splittrad. Det är en ungefär lika stor andel av båda grupperna som
anser sig ha en klar bild av partiernas politik och det är
lika stora andelar som säger sig känna till någon kommunal
politisk fråga. Kännedomen om kommunala politiska kandidater är emellertid klart olika. Framför allt under de två sista
undersökningsåren är den avsevärt högre – ungefär dubbelt
så hög – bland svenska som bland utländska medborgare.
Möjligheten för utländska medborgare att rösta avser de
kommunala valen. Man använde till och med som ett argument i den politiska debatten i samband med beslutet om
att utvidga rösträtten att det var något av en fördel att även
folkbokförda utländska medborgare fick kommunal rösträtt
eftersom den kommunala verksamheten ligger nära det vardagliga livet. Det är därmed helt klart viktigt att speciellt se
på intresset för kommunala frågor. Det visar sig att utländska
medborgare genomgående är mindre intresserade än svenska
medborgare av såväl rikspolitik som kommunal/lokal politik. Invånare med utländskt medborgarskap är däremot mer
intresserade än svenska medborgare av politiska händelser
utomlands. Vi har inte här haft möjlighet att kontrollera i
vilken utsträckning detta intresse är liktydigt med intresse för
händelser i ett tidigare hemland. Det ligger dock nära till
hands att föreställa sig att så ofta är fallet. Om detta stämmer så är ett sådant intresse inget argument för att det är fel
på tanken med kommunal rösträtt i första hand. Hemlandets
politiska förhållanden är inte någon huvudfråga i svenska riksdagsval och alltså inte något som med nödvändighet skulle
leda till större intresse för röstande i nationella val. Tvärtom
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kan vi konstatera att medan skillnaderna i intresse mellan
utländska och svenska medborgare ökar när det gäller rikspolitik så är de i huvudsak oförändrade beträffande kommunalpolitik samtidigt som invandrarnas röstande i dessa val faller kraftigt.
De utländska medborgarnas förtroende för kommunalpolitiker och för kommunala tjänstemän sjunker påtagligt mer
från 1991 till 1998 än vad det gör för svenska medborgare.
De tycker också i större utsträckning att det kan bli nödvändigt med ockupation »för att få kommunalpolitiker att ta
reson«. Samtidigt är de utländska medborgarnas förtroende
för det politiska systemet i allmänhet lika stort (lika litet) eller
större än svenska medborgare förtroende. Denna tendens till
motsägelse skulle kunna förklaras av en frustration när det
gäller att få sina önskemål tillgodosedda – en frustration som
de delar med svenska medborgare – i kombination med erfarenheter av andra politiska system som ur demokratisk synpunkt fungerar sämre. Det svenska systemet förefaller i princip fungera men man lyckas ändå inte göra sig hörd.
De egna uppgifterna om omfattningen av röstning ger
givetvis en avsevärd överskattning. I analysen tvingas vi utgå
ifrån att det inte finns någon annan systematisk snedvridning i informationen än denna överdrift. Aktivitet i form av
försök att påverka kommunalpolitiska beslut minskar något
för svenska medborgare och minskar möjligen mer drastiskt
bland utländska medborgare från 1991 till 1998. Underlaget är litet och det som gör att man kanske ändå kan sätta
viss tilltro till siffran är att minskningen ingår i ett generellt
mönster av minskande aktivitet bland utländska medborgare.
Detta mönster återfinns när det gäller diskussion av kommunalpolitik och också när det gäller partiengagemang i form av
att man i mindre utsträckning är anhängare av ett visst parti.
Det som gör att utländska medborgare går och röstar är
framför allt att egenskapen att vara partianhängare och den
form av systemtilltro som innebär att man anser det väsentligt vilket parti som har makten. De politiska partierna är därmed helt centrala i sammanhanget och en nedgång i andelen
partianhängare torde få omedelbara konsekvenser för valdeltagandet. Konsekvenser som sannolikt är mer väsentliga
än en motsvarande nedgång i andelen partianhängare bland
svenska medborgare. För de senare bidrar systemtilltro och
partianhängarskap, men också lokalt intresse och personegenskaper som kön, ålder och utbildning är väsentliga.
För utländska medborgare är alltså däremot partikopplingen
avgörande.
Också när det gäller försök att påverka kommunala politiska beslut är det skillnad på faktorernas tyngd. För utländ-
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ska medborgare är det uteslutande ålder som har betydelse
medan för svenska medborgare intresse för politik allmänt
och intresse för kommunal politik spelar roll tillsammans
med framför allt utbildningsnivå. En tolkning av detta är
att det för de utländska medborgarna främst är behovet att
få något gjort i ett speciellt avseende som driver fram aktivitet, medan det för svenska medborgare också eller i större
utsträckning är en fråga som är kopplad till vad vi brukar
sammanfatta med begreppet politisk kompetens. Detta torde
innebära att den kommunala verksamheten sannolikt ses som
mindre politisk och mer som en förvaltning av invandrarna.
I en undersökning av ett slumpmässigt urval av väljare från
Stockholm gjord i samband med valet 1998 prövade vi en
liknande uppsättning av förklaringsegenskaper som i de tidigare analyserna med tillägg av den kontextuella egenskapen
genomnittlig inkomst i den stadsdel där respektive svarande
bodde. Bland svenska medborgare bidrog intresse för politik
i allmänhet och egenskapen att vara anhängare av ett visst
parti – övertygad eller ej – till att man röstade. Andelen förklarad varians var 6 procent och effekten av partianhängarskap var jämförbar med tidigare redovisade resultat för hela
landet medan effekten av intresse för politik snarare var något
större än för genomsnittskommunens invånare. Den genomsnittliga ekonomiska standarden i stadsdelen hade ingen som
helst betydelse.
För utländska medborgare var analysmaterialet givetvis litet
men dock antalsmässigt lika stort som i de tidigare kommunundersökningarna. De som är anhängare av ett visst politiskt
parti röstar i avsevärt större utsträckning än vad andra gör.
I övrigt visar sig emellertid inga förklaringsegenskaper ha
någon påtaglig betydelse. Det skall dock understrykas att
en av de egenskaper som tidigare gav signifikant utslag för
denna grupp – frågan om vilken betydelse det hade vilket
parti som hade makten – inte ingick i Stockholmsundersökningen.
Det fanns ett par syften med analyserna av de stora datamängderna med enbart utländska medborgare. Primärt skulle
de ge möjlighet att ordentligt pröva föreställningen att kontextuella egenskaper påverkar individens politiska aktivitet.
Dessutom skulle de ge möjlighet att skilja ut eventuellt olika
politiskt beteende hos grupper med olika nationell bakgrund
och med olika lång tid i Sverige. De »vanliga« personegenskaperna var i första hand tänkta att ge möjlighet till kontroll och därmed till mer säkra resultat. Med tanke på att de
olika storstäderna har delvis olika social struktur särredovisades resultat för var och en av storstäderna och därtill för
Sverige utanför storstäderna.
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I den första analysen, där samtliga personer i urvalen både
från 1994 och 1998 ingår, framgick att kvinnor röstade i
större utsträckning än män, att högre familjeinkomst var
förenat med högre röstande och att invandrare från främst
Chile och Tyskland röstade särskilt ofta medan invandrare
från Jugoslavien, Finland och Polen röstade i särskilt liten
utsträckning. Det fanns en svag tendens, i första hand utanför storstäderna, till att medelålders röstade i större utsträckning. I huvudsak står sig därefter denna bild oavsett vilken
indelning av materialet som därefter prövades. Analysen gav
inget samband mellan röstningsfrekvensen och tid i Sverige.
Detta var något oväntat och föranledde ytterligare kontroll.
Det visade sig då att det förväntade sambandet, längre tid i
Sverige – högre röstningsfrekvens, fanns om man inte kontrollerade för inkomst. Det är med andra ord så att längre tid
i Sverige oftast innebär att man har en högre inkomst och
det är den högre inkomsten som är den bästa indikatorn på
att man är socialt integrerad så att man också röstar.2
Medelinkomsten i den närmaste omgivningen (stadsdelen/
kommunen) gav i några fall förväntat utslag. Det vill säga att
högre genomsnittlig inkomst även efter kontroll för familjens egen inkomst innebar högre röstningsfrekvens. Effekten framkom i Sverige utanför storstäderna men var där
liten. Den förväntade positiva effekten på röstning av högre
genomsnittsinkomst framträder i storstäderna bara i ett sammanhang. Det gäller dem som har hög inkomst i Göteborg.
Det var också i denna stad som vi i första hand förväntade
oss kunna finna skillnader mellan stadsdelarna. Förväntningarna baserades på att Göteborg är i högre grad socialt segregerat.

Några konklusioner
Den bild man sammantaget får av invandrarnas syn på politiken och utvecklingen av denna syn framför allt under
1990-talet är inte särskilt ljus. En minskande andel anser sig
ha en klar bild av vad partierna står för, få känner till vilka
kandidater som ställer upp, man är kritisk till kommunal service, har litet förtroende för politiska aktörer, är tveksam till
om det spelar någon roll vilket parti som har makten och
man är mer positiv till utomparlamentariska aktioner. Dessa
2 Man kan se det som en modell i två led. Rent tekniskt innebär då
en kontroll för den mellanliggande egenskapen inkomst att man
kontrollerar bort den effekt på röstning av tid i Sverige som går
via inkomst.
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förändringar är inte unika för de utländska medborgarna.
Till stor del finner man en liknande utveckling också bland
svenska medborgare om än ofta något mindre markant. En
avgörande skillnad är med all sannolikhet utgångsläget.
I min tolkning av förändringen av valdeltagandet är jag
därvid beredd att acceptera Teorell/Westholms tes om att
det är fråga om en normförändring. Problemet här är att
invandrarna bara i begränsad utsträckning hunnit tillägna sig
denna norm och en förändring/försvagning får därför särskilt stor effekt. Alla väljare får svårare att skaffa sig en klar
bild av de politiska alternativen, sannolikt till avsevärd del
beroende på att valkampanjerna ändrat fokusering och blivit
mindre inriktade på sakfrågor. En utveckling som är särskilt
problematisk eftersom väljarna i allmänhet blivit mindre traditionellt partiorienterade i sitt tänkande och i stället åtminstone långsiktigt mer förefaller betona betydelsen av partiernas ståndpunkter i sakfrågor (Gilljam/Holmberg 1995). Vi
vet däremot inte med säkerhet om denna trend ser likadan
ut bland invandrarna, men det förefaller sannolikt att utvecklingen går åt samma håll.
Kännedom om kandidaterna skulle eventuellt kunna utgöra
en motvikt när valkampanjerna inte längre förmår väcka väljarna. Detta speciellt om personvalet börjat fungera. Kännedom om kandidaterna ökar dock knappast, snarare tvärtom,
speciellt för utländska medborgare. Det som möjligen något
balanserar är att det samtidigt ändå finns ett visst intresse
för kommunala frågor och för valutgången i kommunalvalet.
Den svaga anknytningen till systemet bland utländska medborgare illustreras också av iakttagelsen att missnöjda svenska
medborgare diskuterar politik medan missnöjda utländska
medborgare inte tar upp denna diskussion utan snarare förhåller sig passiva.
Att vara anhängare av ett politiskt parti kan alltså fungera
som en motvikt till nämnda förändringar som bidrar till att
minska benägenheten att bli aktiv. Om man är partianhängare har man därmed ett incitament till att rösta för att stödja
det parti man tror på. När andelen partianhängare minskar
så minskar, om andra förhållanden är oförändrade, därmed
också andelen som röstar. En sådan effekt får särskilt stort
utslag i en grupp som invandrare som i stor utsträckning
alltså inte har förvärvat den inbyggda norm som gör att man
ändå känner att man bör rösta.
Det som skiljer utländska medborgare från andra grupper
av röstberättigade i kommunalvalet är att de inte vant sig vid
att rösta! Det framgår bland annat av att ålder och utbildning spelar mindre roll. Röstningsnormen är inte internaliserad genom lång erfarenhet och inte heller som en effekt av
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utbildning. Högre social status bidrar däremot till röstning,
kanske rentav i större utsträckning än bland svenska medborgare. Något som framgår av den stora effekt som familjeinkomst har. Det som emellertid är synnerligen väsentligt som
röstbefrämjande faktor är känslan av en positiv anknytning
till ett visst parti, något som blir allt svårare att förvärva på
grund av att valkampanjerna ger allt mindre understöd.
Den sociala omgivningen påverkar bara vid vissa tillfällen
de utländska medborgarnas röstningsbeteende. Direkt individrelaterade faktorer är mer centrala. Möjligen finns anledning att betona en annan tänkbar effekt i sammanhanget, vilken dock inte gått att studera här. Downs’ tes om rationellt
röstningsbeteende, att det skulle vara logiskt förnuftigt att
inte anstränga sig för att gå och rösta eftersom en enda röst
ändå inte får någon effekt, har kritiserats. Bland annat bygger kritiken på att man kan se det som rimligt att anstränga
sig om man genom att rösta tillsammans med »likasinnade«
ändå kan påverka något. Synsättet ligger nära Herbert Tingstens tes om »The law of social gravity«. (Tingsten 1963).
Den skulle här innebära att utländska medborgare som bor
tillsammans med andra »likasinnade« av detta skäl går och
röstar i en utsträckning som kanske till en del kompenserar
en negativ effekt av en omgivning med ekonomiska problem.
Resonemanget är avhängigt av vilka som uppfattas som »likasinnade«. Det vill säga grad av gemenskapskänsla inom och
mellan olika grupper av »invandrare«. Det finns amerikanska
resultat som pekar på tydliga sådana aktivitetshöjande effekter. När det gäller invandrare i Sverige så förefaller detta
inte fungera. Är teorin fel här eller är operationaliseringen
fel. Troligen är det själva begreppet som ställer till förvirring. Invandrarna, eller de utländska medborgarna, är inte
en homogen grupp, vare sig i Sverige eller i USA. De har
gemensamt att de har en bakgrund utanför landet men därefter kan förutsättningarna vara mycket olika och känslan
av gemensamma intressen behöver inte vara särskilt stor.
Sannolikt är de enklaver som finns i Sverige av enskilda
nationaliteter/grupper bara undantagsvis tillräckligt stora för
att ge genomslag.
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