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Förord
Efter valet 1998 fick Integrationsverket i uppdrag av regeringen att analysera det låga valdeltagandet bland invandrare –
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*
Alla är inte med. Detta är en ständigt återkommande slutsats
i den statsvetenskapliga forskning som handlar om politiskt
engagemang. Vissa deltar aktivt i demokratin medan andra
står utanför. Ett väl belagt resultat är också att den politiska
ojämlikheten inte är slumpmässig. Samhällets sociala skiljelinjer avspeglar sig i skillnader i politiskt engagemang. De bättre
bemedlade samhällsmedlemmarna är mer politiskt aktiva och
har samtidigt större tilltro till sin förmåga att kunna påverka
såväl sin egen situation som samhället i stort.
Den politiska ojämlikheten kan också hänga samman med
skillnader i nationell bakgrund. En sådan situation råder
av allt att döma i Sverige. Samstämmiga forskningsresultat
gör gällande att människor som invandrat till Sverige utnyttjar sina demokratiska rättigheter i mindre utsträckning än
infödda svenskar (Petersson, Westholm & Blomberg 1989, s.
198–200; Bäck & Soininen 1994; Bäck & Soininen 1996).
Dessutom tycks de invandrade bli en alltmer politiskt passiv
grupp (Petersson m.fl. 1998, s. 94; Teorell & Westholm
1999a). Emellertid saknas mer detaljerad information om de
invandrades politiska integration. Vi vill med denna studie
förbättra kunskapsläget i framför allt tre olika avseenden.
Vår första uppgift är att studera betydelsen av invandrarkollektivets heterogenitet. Människor har flyttat till Sverige från en
mängd olika länder. Vissa har nyligen immigrerat medan andra
har levt i Sverige i flera decennier. En del invandrade bor i
så kallade utsatta bostadsområden, medan andra återfinns i
mer resursstarka sociala miljöer. En kategorisering som inte tar
hänsyn till variationer av dessa olika slag riskerar att ge upphov
till en skev bild av verkligheten (jfr Roselius & Häll 2000). Är
det i själva verket endast människor från vissa delar av världen
som hamnar utanför politiken? Eller är det så att den politiskt
passiva delen av gruppen invandrade utgörs av människor som
nyligen har immigrerat, eller av invandrade som bor i områden präglade av arbetslöshet och bidragsberoende? Dessa frågor söker vi svar på i kapitlet »En förfinad bild«.
* Vi vill tacka docent Anders Westholm som i egenskap av projektledare har bistått oss med många värdefulla råd i arbetet med denna
studie. För goda synpunkter på rapportens innehåll vill författarna
även rikta ett tack till fil. dr. Jan Teorell och till seminariet för politisk
sociologi, vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.
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Vår nästa uppgift är att förklara skillnaderna i politiskt
engagemang mellan invandrade och infödda. Sådana ansatser
är sällsynta i den tidigare forskningen (SOU 1996:55, s. 147;
se dock Bäck & Soininen 1996). För att kunna fullfölja
detta ska vi utnyttja värdefulla kunskaper från senare års
forskning om politiskt deltagande. En resursbaserad teori, väl
belagd i tongivande amerikansk statsvetenskap (Brady, Verba
& Schlozman 1995; Verba, Schlozman & Brady 1995), hjälper oss att förankra analysen i en uppsättning teoretiskt motiverade frågor. Saknar de invandrade kunskaper och färdigheter som befrämjar politiskt engagemang? Har de invandrade
i mindre utsträckning tillgång till sociala nätverk som kan stimulera till politisk aktivitet? Eller beror skillnaderna på bristande politiskt intresse? Är de invandrade kanske inte tillräckligt motiverade för att ägna tid och kraft åt politiskt
verksamhet i Sverige? I kapitlet »Ojämlikhet i resurser som
förklaring« uppehåller vi oss vid dessa spörsmål.
Vår tredje uppgift föranleds av forskningsresultat enligt
vilka de invandrades politiska utanförskap har blivit mer markant under det senaste decenniet. I en studie om den politiska jämlikheten i Sverige ur ett 30-årsperspektiv fann forskarna att klyftan mellan invandrade och infödda vidgades
under 1990-talet (Teorell & Westholm 1999a). Förklaringen
stod enligt denna undersökning inte att finna i förändrade
sociala bakgrundsförhållanden. Slutsatsen blev därigenom att
det svenska samhället i slutet av 1990-talet erbjuder sämre
möjligheter till politisk integration än tidigare. Det material
vi använder i denna rapport är särskilt lämpat för jämförelser
över tid. Vi ska därför försöka ta reda på vad som mer precist
kan förklara de ökade skillnaderna. Har de invandrade som
grupp ett mindre resurskapital än tidigare? Eller har villkoren
för de båda befolkningsgrupperna förändrats på något annat
sätt som givit upphov till ökade skillnader i politiskt engagemang? I kapitlet »Att förklara de ökade skillnaderna« undersöks dessa aspekter närmare.
I kapitlet »Politiska konsekvenser« följer sedan en diskussion av vilka konsekvenser skillnaderna i engagemang mellan
invandrade och infödda kan få för den politiska demokratin.
Vi ska i samband med detta också studera hur invandrade
och infödda skiljer sig åt i fråga om åsikter i centrala politiska
sakfrågor. Rapporten avslutas med en sammanfattning.

Datamaterial
Som underlag för denna studie har vi den mest heltäckande
datakälla som idag finns att tillgå rörande politiskt engagemang i Sverige. Under hösten 1997 genomfördes den andra
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av de två stora medborgarundersökningar som tillkommit
under ledning av forskare verksamma vid statsvetenskapliga
institutionen, Uppsala universitet. Genom en kompletterande datainsamling riktad till samma undersökningsurval
som genomfördes under första halvåret 1999 finns även möjlighet att analysera deltagandet i 1998 års val. På grundval
av jämförelser med 1987 års medborgarundersökning finns
dessutom möjligheter att undersöka förändringar över det
senaste decenniet när det gäller skillnader i politiskt engagemang mellan invandrade och infödda. Såväl 1997 som 1987
års medborgarundersökningar är baserade på representativa
urval av alla i Sverige bosatta personer mellan 16 och 80
år. Datainsamlingen genomfördes i båda fallen med hjälp av
intervjuer, i det stora flertalet fall utförda vid besök i den
intervjuades hem. Antalet svarande 1997 uppgår till 1 460
och svarsfrekvensen till 74,3 procent. Motsvarande siffror för
1987 års undersökning är 2 071 respektive 77,9 procent.1
De invandrades andel av de svarande i riksrepresentativa
undersökningar är av naturliga skäl begränsad. Detta då
andelen ska förväntas motsvara de invandrades ungefärliga
andel av befolkningen som helhet vid den aktuella tidpunkten. Antalet invandrade svarspersoner är emellertid så pass
högt att vissa relevanta indelningar av de invandrade kan
göras. De statistiska skattningarna kan göras med någorlunda
precision. Enligt den definition vi tillämpar (se nedan) räknas 146 svarspersoner som invandrade i 1997 års medborgarundersökning. De utgör med andra ord 10 procent av det
totala antalet intervjuade.2

1 Medborgarundersökningen 1997 samt den kompletterande datainsamlingen 1999 genomfördes under ledning av Anders Westholm och Jan Teorell. Fältarbetet ombesörjdes av Statistiska
centralbyrån. Intervjuundersökningen finansierades av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet tillsammans med
Socialvetenskapliga forskningsrådet medan den kompletterande
datainsamlingen bekostades av Demokratiutredningen. Resultat
från 1997 års intervjuundersökning har tidigare rapporterats i
Petersson m.fl. 1998 samt i Teorell & Westholm 1999a och
1999b. Medborgarundersökningen 1987 genomfördes under
ledning av Olof Petersson, Anders Westholm och Göran Blomberg i samarbete med en norsk forskargrupp. Undersökningen
finansierades i detta fall av den dåvarande Maktutredningen.
Resultaten redovisas i Petersson, Westholm & Blomberg 1989.
2 Andelen invandrade i urvalet motsvarar därmed tämligen väl
andelen invandrade i totalbefolkningen, jfr Teorell & Westholm
1999a, s. 39.
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Terminologi och definitioner
Inledningsvis bör en central begreppsfråga diskuteras något
utförligare. Som läsaren noterar använder vi inte termen
»invandrare« i denna studie. Genom att referera till »de
invandrade« och till »individer som invandrat till Sverige«
försöker vi markera att befolkningskategorin i fråga inte utgör
en enhetlig social eller etnisk grupp. Den terminologi vi valt
är tänkt att uttrycka en erfarenhet snarare än en egenskap
hos de individer som, av vitt skilda orsaker, har flyttat till
Sverige.
Till de begreppsliga problemen hör också frågan om vem
som ska räknas som invandrad. I såväl forskningsrapporter
som offentlig statistik definieras »invandrarna« omväxlande
som utländska medborgare och utrikes födda. Dessa kategorier är inte problemfria i så måtto att de endast inbegriper
personer med utländsk bakgrund som har immigrerat till
Sverige. Exempelvis kan en utländsk medborgare mycket
väl vara född i Sverige. Och som utrikes född räknas en person som är född utomlands av »svenska« föräldrar (jfr SOU
1996:55, s. 47–50). Det finns med andra ord inget självklart
riktigt eller entydigt sätt att särskilja invandrade från infödda.
I den här studien har varje svarsperson själv fått avgöra om
hon eller han ska räknas till »de invandrade«. Den fråga
man fick besvara löd: »Har Du själv eller dina föräldrar
invandrat till Sverige?«. Vårt klassifikationskriterium här är
mycket enkelt. De som svarar att de själva har invandrat till
Sverige räknar vi till gruppen »invandrade«, och de som svarar att de själva inte har invandrat till Sverige räknar vi som
»infödda«. Vi kommer också i ett särskilt avsnitt i kapitlet
»En förfinad bild« att särskilja den grupp av de infödda som
svarar att den ene eller båda föräldrarna har invandrat till
Sverige. Denna befolkningsgrupp brukar med tveksam terminologi benämnas »andra generationens invandrare«. Vi refererar i stället till denna grupp med benämningen »de invandrades barn«.

En förfinad bild
Invandrade personer som är utländska medborgare har under
vissa förutsättningar rätt att rösta och kandidera i kommunala val i Sverige.3 Första gången denna möjlighet gavs var
år 1976. I valet till kommunfullmäktige samma år röstade 60
procent av de röstberättigade utländska medborgarna (SCB
1999b). Redan då var valdeltagandet avsevärt lägre än bland
de svenska medborgarna; andelen röstande uppgick till 90
procent i befolkningen som helhet (SCB 1977). Benägenheten att gå och rösta bland röstberättigade utländska medborgare har därefter sjunkit kontinuerligt för att vid det senaste
valet nära nog ha halverats. I 1998 års kommunfullmäktigeval var valdeltagandet i denna grupp endast 35 procent,
jämfört med 79 procent i befolkningen som helhet (SCB
1999b). De invandrade tycks inte heller ha kompenserat sitt
låga valdeltagande genom att i högre grad försöka påverka
samhället på andra sätt (jfr Bäck och Soininen 1996). Enligt
maktutredningen tenderade de invandrade att uppvisa lägre
aktivitet än de infödda med avseende på en rad olika former
av politiskt deltagande (Petersson, Westholm & Blomberg
1989, s. 198–200). I likhet med den trend som observerats
vad gäller valdeltagande antyder en jämförelse med senare
forskning att klyftorna vidgats under det senaste decenniet
(Petersson m.fl. 1998, s. 94; Teorell & Westholm 1999a).
I detta kapitel ska vi undersöka om de uppmärksammade
skillnaderna mellan invandrade och infödda kvarstår om vi
tar hänsyn till följande tre faktorer: från vilken del av världen
den invandrade emigrerat, hur länge personen i fråga levt i
Sverige samt den sociala miljön i det bostadsområde som den
invandrade är bosatt i. Innan vi går in på detta behöver vi
dock förtydliga vad vi menar med politiskt engagemang, och
hur detta undersöks i vår studie.
3 Denna rättighet har utländska medborgare som uppfyller vissa
villkor avseende vistelsetid i Sverige. Grundregeln är att man ska
ha varit folkbokförd i Sverige minst 3 år före valdagen. Från
och med 1998 års val är dock kraven mildare för medborgare i
någon av Europeiska unionens medlemsstater (jämte Norge och
Island). De senare behöver endast vara folkbokförda i Sverige för
att åtnjuta samma rättighet. För detaljer angående dessa regler,
se till exempel SCB 1999a, s. 2.
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Politiskt engagemang
I studier av hur demokratin fungerar på medborgarnivå riktas fokus ofta mot politiskt deltagande. Det är genom att
delta aktivt i politikens utformning som samhällsmedlemmarna har möjlighet att framföra sina åsikter och få göra sin
röster hörda i den politiska beslutsprocessen. Med politiskt
deltagande avses här aktiviteter som utförs av en eller flera
samhällsmedlemmar och som syftar till att påverka det politiska systemet eller dess företrädare.
Som tidigare forskning visat är politiskt deltagande ett
mångdimensionellt begrepp. De olika dimensionerna av politiskt deltagande kan ha olika betingelser, och bör därför analyseras var för sig. I begreppet inkluderas närmare bestämt
fyra olika dimensioner, eller deltagandeformer: valdeltagande,
partiaktiviteter, kontakter, och manifestationer (jfr Petersson, Westholm & Blomberg 1989; Petersson m.fl. 1998). I
huvudsak kan medborgaren välja mellan dessa fyra olika typer
av aktiviteter, när hon eller han önskar påverka i någon politisk fråga. Valdeltagande och partiaktiviteter utgör de traditionellt studerade deltagandeformerna. Med valdeltagande
avses i denna undersökning röstning i kommunalval, och närmare bestämt valet 1998 (om inte annat anges). Bakom samlingstermen partiaktiviteter döljer sig medlemskap, aktivitet
och uppdrag i politiska partier. Kontakter och manifestationer har inte lika ofta inkluderats i studier av politiskt deltagande, men betraktas numera som viktiga former för politisk
påverkan och ingår därför i denna undersökning (Petersson
m.fl. 1998, kap. 3). Med kontakter avses aktiviteter i vilka
individen på något sätt tagit kontakt med olika aktörer eller
institutioner i samhället, exempelvis en eller flera politiker
eller tjänstemän, för att försöka påverka i någon fråga. Denna
deltagandeform brukar framhållas som den som kräver mest
av individuella resurser. Manifestationer handlar om mer
expressiva och utåtriktade aktiviteter – såsom att bära ett
kampanjmärke, skriva på en namninsamling eller demonstrera
– vilka syftar till att väcka uppmärksamhet i någon fråga.
Vi nöjer oss dock inte med att bara studera faktiskt utförda
politiska handlingar. Det finns skäl att hävda att dessa mått
behöver kompletteras. Politisk inaktivitet är nämligen svår
att tolka. Å ena sidan kan den vara ett uttryck för alienation
och maktlöshet, det vill säga att den passive verkligen saknar
reella möjligheter att påverka politiken. Å andra sidan kan
inaktiviteten betyda att man är nöjd med den rådande situationen, att »hälsan tiger still«. En lösning på problemet är att
även studera den enskilde medborgarens politiska självtilltro,
det vill säga hans eller hennes bedömning av sina egna möj-

DEL 3 RESURSER FÖR POLITISK INTEGRATION

Tabell 1
Innebörd av de sex formerna av politiskt engagemang.
Konstruktion av mått

Medelvärde

Röstning
Deltagande i kommunalvalet 1998, baserat på registerdata. Personer som ej
har rösträtt ingår ej i analyserna.

83,1
dvs. procentandelen
röstande.

Partiaktiviteter
Medlemskap, aktivitet och uppdrag i politiska partier. Måttet är ett additivt
index baserat på fem intervjufrågor avseende medlemskap, mötesdeltagande, aktivt arbete och förtroendeuppdrag i politiskt parti, samt innehav av
förtroendeuppdrag inom kommun, landsting eller riksdag.

3,9
på en skala 0–100, där »100«
står för maximalt deltagande.

Kontakter
Försök att under det senaste året via kontakter utöva inflytande i någon
samhällsfråga som inte bara berör den intervjuade själv eller dennes
familj. Måttet är ett additivt index baserat på sex intervjufrågor avseende
påverkan via kontakter med politiker, förening eller organisation, tjänsteman i stat eller kommun, massmedia, advokat eller rättslig instans, samt
organisationsarbete.

11,6
på en skala 0–100, där »100«
står för maximalt deltagande.

Manifestationer
Försök att under det senaste året via manifestationer utöva inflytande i
någon samhällsfråga som inte bara berör den intervjuade själv eller dennes
familj. Måttet är ett additivt index baserat på sex intervjufrågor avseende
påverkan via namninsamling, penninginsamling, bojkott (t.ex. av vissa varor),
bärande av kampanjmärke, deltagande i demonstration (annan än första
maj) samt arbete i aktionsgrupp.

15,6
på en skala 0–100, där »100«
står för maximalt deltagande.

Politisk självtilltro
Bedömning av den egna förmågan och kompetensen att påverka politiska
och administrativa beslut i jämförelse med andra medborgares. Måttet är
ett additivt index baserat på fem intervjufrågor avseende den intervjuades
syn på sina möjligheter att få politiker att ta hänsyn till sina krav, föra fram
sina krav till politikerna, få rättelse om man skulle bli felaktigt behandlad av
en myndighet, förstå vad som händer i politiken, samt ha de kunskaper som
behövs för att fatta politiska beslut. För samtliga fem frågor anges svaren
på en skala från 0 (»mycket mindre möjligheter än andra«) till 10 (»mycket
större möjligheter än andra«).

46,2
på en skala 0–100, där »100«
står för maximal politisk
självtilltro.

Förmåga att överklaga
Detta mått motsvaras av en enda fråga, nämligen den intervjuades bedömning av sin förmåga att själv författa en skrivelse i syfte att överklaga ett
myndighetsbeslut. Svarsalternativen är endast »ja« och »nej«.

67,0
dvs. procentandelen som
anser sig ha förmåga att
överklaga.

Anmärkning:
Samtliga mått kan anta värden som teoretiskt varierar mellan 0 och 100.
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ligheter att påverka politiken. Till detta kommer vi att lägga
en närliggande egenskap, förmåga att överklaga. Även i detta
fall handlar det om medborgarens egen bedömning av sin
kompetens – närmare bestämt huruvida hon eller han anser
sig kapabel att författa en skriftlig överklagan av ett myndighetsbeslut (jfr Petersson m.fl. 1998, s. 16, s. 27 samt s.
86–89).
I vår undersökning kommer vi att inkludera samtliga
här nämnda mått. Det handlar alltså om fyra mått på aktiviteter (röstning, partiaktiviteter, kontakter och manifestationer), samt två attitydmått som rör medborgarens subjektiva
bedömning av sina möjligheter att påverka (politisk självtilltro och förmåga att överklaga). I den följande skriver vi
»politiskt engagemang« eller »politiskt deltagande och politiskt självförtroende« då vi refererar till samtliga dessa mått.
I tabell 1 presenteras de olika dimensionerna av engagemang närmare, och vilken nivå invånarnas politiska deltagande och politiska självförtroende genomsnittligen befinner
sig på. Måtten på dimensionerna är konstruerade så att de
teoretiskt kan variera mellan 0 och 100, där 0 står för minimalt och 100 betecknar maximalt engagemang. I tabell 1
kan vi notera något som är välkänt inom den tidigare forskningen, nämligen att medborgarna använder sig av de olika
formerna av politiskt deltagande i olika stor utsträckning.
Exempelvis kan vi se att de flesta röstar, men att väldigt få är
aktiva i politiska partier.

En första beskrivning av
skillnader i politiskt engagemang
Innan vi ger oss i kast med att presentera en mer finfördelad
bild av de invandrades politiska engagemang, är det på sin
plats att redogöra för hur de övergripande skillnaderna mellan invandrade och infödda ser ut. I figur 1 redovisas dessa
skillnader. De värden som rapporteras är den genomsnittliga
graden av engagemang i respektive grupp.4
I figuren framträder en systematisk bild. För samtliga former av politiskt engagemang återfinns de invandrade på en
lägre nivå än de infödda. Närmare bestämt finner vi statistiskt
säkerställda skillnader för alla former av engagemang utom
4 Då vi i det följande anger att ett samband är statistiskt säkerställt
avses minst 90 procents säkerhetsnivå, om inte annat anges. I
vår undersökning använder vi för övrigt samma data som Demokratirådet 1998. De resultat vi presenterar i figur 1 är alltså de
samma som återfinns i Petersson m.fl. 1998, s. 92–94.
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Figur 1
Politiskt engagemang: skillnader mellan invandrade och infödda (medelvärden på skalan
0–100).
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Kommentar: Värdena som redovisas är medelvärden. Staplarna anger den genomsnittliga graden av engagemang
i de båda grupperna.
* Statistiskt säkerställd skillnad mellan de invandrade och infödda på 90 procents säkerhetsnivå.
** Statistiskt säkerställd skillnad mellan de invandrade och infödda på 95 procents säkerhetsnivå.

för partiaktiviteter. Vad gäller partiaktiviteter kan skillnaden
mellan grupperna tyckas vara liten, då den bara uppgår till
två procentenheter. Man bör dock betänka att andelen partiaktiva bara är ungefär hälften så stor bland de invandrade,
som bland de infödda. Sett ur ett sådant »andelsperspektiv«
framträder skillnaden som avsevärt starkare. Även vad gäller
kontakter och manifestationer framstår skillnaderna mellan
invandrade och infödda som tydligare, om de betraktas ur
detta perspektiv.5
5 Dessa två olika sätt att beakta och grafiskt redovisa skillnader i
politiskt deltagande mellan olika grupper brukar kallas för skillnadsperspektivet respektive andelsperspektivet. Andelsperspektivet tar hänsyn till den totala mängden aktiviteter, vilket inte skillnadsperspektivet gör. Anledningen till att vi ur andels- men inte
skillnadsperspektivet tycker oss finna en effekt av invandrarskap
i fråga om i synnerhet partiaktiviteter har att göra med den låga
nivån av partiaktiviteter i medborgarkollektivet som helhet. I
denna rapport utvärderas analyserna genomgående med skillnads-
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Vi har även utfört analyser i vilka vi kontrollerat för kön,
ålder och utbildning.6 Kontrollerna har genomförts därför
att vi vill vara säkra på att vad vi observerar är en effekt av just
invandrarskap, och inte någon annan bakomliggande faktor.
Kön, ålder och utbildning utgör faktorer som kan tänkas
påverka benägenheten att emigrera eller bli flykting, och därtill påverka graden av politiskt engagemang. I och med kontrollerna torde vi kunna vara tämligen säkra på att det vi
observerar är verkliga effekter på politiskt deltagande och
politiskt självförtroende av att vara invandrad i stället för
infödd.7 Resultaten av de multivariata analyserna visar att
sambanden kvarstår och att de inte blir svagare. Det är alltså
inte så att det lägre engagemanget bland invandrade förklaras
av att denna grupp i högre grad består av exempelvis unga
eller lågutbildade. Sammantaget kan vi alltså konstatera att
våra resultat bekräftar vad som framkommit i tidigare forskning. Vi har goda belägg för slutsaten att invandrarskap leder
till minskat politiskt engagemang.

perspektivet. Endast då någon annan slutsats föranleds utifrån
andelsperspektivet kommer det att påpekas i texten. För en närmare redogörelse av dessa två olika sätt att betrakta skillnader i
politiskt deltagande, se Petersson m.fl. 1989, s. 362–364; och
Petersson m.fl. 1998, s. 78–79.
6 Kontrollerna utförs här liksom fortsättningsvis med hjälp av multivariat regressionsanalys. Logistisk regression har använts för de
dikotoma beroende variablerna röstning och förmåga att överklaga, det vill säga de beroende variabler som endast kan anta två
värden. De tekniska skälen för ett sådant förfarande diskuteras till
exempel i Liao 1994. Övriga beroende variabler är som framgår
av tabell 1 indexbaserade, och kan anta fler än två värden. I dessa
fall har ordinär regressionsanalys använts (det vill säga Ordinary
Least Squares Regression, OLS).
7 Kontroll görs noga räknat även för möjligheten att sambanden
mellan ålder och politiskt engagemang är kurvlinjära (kurvlinjäritet föreligger till exempel om väljare i medelåldern uppvisar ett
högre valdeltagande än såväl yngre som äldre väljare). På samtliga ställen i rapporten där det står att kontroll genomförts för
ålder avses både faktorn »ålder« och faktorn »ålder i kvadrat«.
Utbildning mäts som det antal år individens sammanlagda skoloch yrkesutbildning på heltid varat. Ett problem när det gäller
utbildningsfaktorn är att vi endast har tillgång till information
om utbildningsnivån vid själva intervjutillfället. Idealt skulle vi
även ha tillgång till data om de invandrades utbildning vid den
tidpunkt då de flyttade till Sverige. I brist på sådan information
använder vi den information om utbildningsnivå som vi ändå förfogar över. I syfte att fastställa huruvida detta påverkar resultaten
har vi genomfört ett mindre antal analyser med hjälp av 1991 års
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Geografiskt ursprung
och politiskt engagemang
De invandrade har hittills behandlats som ett enda kollektiv.
Frågan är dock hur rimligt det är att föra samman de invandrade på detta sätt (jfr Roselius & Häll 2000). Det framhålls
ofta att de invandrade är en heterogen grupp, och att fruktbara analyser måste baseras på mer detaljerade indelningar. I
detta avsnitt beaktas den invandrades geografiska ursprung.
I vad mån spelar det roll var den invandrade är född? Är
invandrade generellt mindre politiskt engagerade oavsett härkomst, eller är det i synnerhet från vissa länder och världsdelar som de politiskt passiva härrör? En tänkbar hypotes är att
de som invandrat från länder där det talas språk som uppvisar
relativt stora likheter med svenskan, och där det politiska systemet påminner om det svenska, är mer engagerade. Sådana
personer torde för det första ha lättare att lära sig svenska.
För det andra kan de invandrade från andra västerländska
demokratier lättare tänkas finna sig till rätta i det svenska
politiska systemet. Båda dessa faktorer kan förmodas främja
politiskt engagemang.
Vårt material tillåter inte att vi jämför grupper av individer
indelade efter ursprungsland. För att kunna utföra sådana
analyser behövs ett betydligt större urval av intervjupersoner
än vad vi har att tillgå. Däremot är det möjligt att föra samman olika grupper av länder, och basera en indelning av
de invandrade på dessa ländergrupper. Vi kommer här att
studera tre olika ländergrupper, nämligen första, andra och
tredje världen (se tabell 2). Första världen motsvarar det som
i dagligt tal kallas västvärlden. Det är med andra ord en
grupp som omfattar de västliga industriländerna. De forna
kommuniststaterna i Östeuropa utgör andra världen. Tredje
världen består av de så kallade utvecklingsländerna. Indellevnadsnivåundersökning. I denna undersökning återfinns frågor
om både totalt antal utbildningsår och antal utbildningsår i
det land man invandrat ifrån. I datamaterialet ingår ett mindre
antal frågor om politiskt engagemang (röstning, partiaktiviteter,
demonstrationsdeltagande och förmåga att överklaga). De analyser vi genomfört visar att resultaten i stort sett blir desamma,
oavsett vilket av utbildningsmåtten som används. Enda undantaget gäller förmåga att överklaga, där skillnaden mellan invandrade och infödda fortfarande är statistiskt säkerställd, men substantiellt sett framstår som märkbart svagare om kontroll görs
för det mer korrekta utbildningsmåttet i stället för det vi har att
tillgå i medborgarundersökningen. För en närmare beskrivning
av 1991 års levnadsnivåundersökning, se Fritzell & Lundberg,
1994.
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Tabell 2
Indelning av invandrade efter geografiskt ursprung.
Geografiskt ursprung

Procentandel av de
intervjuade

Första världen
Denna kategori utgörs av invandrade från första världen.
I vårt urval utgörs denna grupp främst av invandrade från – i fallande
ordning – Finland, Norge och Danmark. Finländarna utgör nästan hälften.
Tillsammans med invandrade från Norge och Danmark uppgår de till 79
procent av de svarande i denna kategori.

3,9
(56 individer)

Andra världen
Denna kategori utgörs av de som invandrat från andra världen.
I vårt urval utgörs denna grupp främst av invandrade från – i fallande
ordning – Jugoslavien, Bosnien-Hercegovina, Polen och Estland. Tillsammans
uppgår de till 80 procent av de svarande i denna kategori.

2,9
(42 individer)

Tredje världen
Denna kategori utgörs av de som invandrat från tredje världen.
I vårt urval utgörs denna grupp främst av invandrade från – i fallande
ordning – Iran och Libanon. Tillsammans utgör de 30 procent av de
svarande i denna kategori.

3,0
(43 individer)

ningen i »första, andra och tredje världen« grundas givetvis
inte i några normativa värderingar. Indelningen förefaller
dock fruktbar av rent undersökningsmässiga skäl: ett relativt
stort antal individer behöver sammanföras i olika grupper,
samtidigt som ursprungsländerna som sammanförs så långt
möjligt bör ha något gemensamt i fråga om faktorer som
språk, kultur och historia. Som framgår av tabellen är första
och andra världen i huvudsak sammansatta av personer med
ursprung i ett mindre antal länder. Vad beträffar första världen kommer de invandrade i synnerhet från Finland, Norge
och Danmark. I fråga om andra världen handlar det framför
allt om människor födda i Jugoslavien, Bosnien-Hercegovina, Polen och Estland. Kategorin tredje världen skiljer i
viss mån ut sig. Den omfattar fler länder, med Iran och Libanon som de starkast representerade.
Utifrån tanken att likhet i fråga om språk och politiskt system spelar roll, kan vår hypotes preciseras. Vi förväntar oss
att de som invandrat från första världen generellt är mest
politiskt engagerade. De länderna det rör sig om är stabila,
västerländska demokratier, och med undantag för de finsktalande kan de invandrade från dessa länder också förväntas
känna sig språkligt mer hemma i Sverige.
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Figur 2
Geografiskt ursprung och politiskt engagemang (medelvärden på skalan 0–100).
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Kommentar: Värdena som redovisas är medelvärden. Staplarna anger den genomsnittliga graden av engagemang
i de fyra olika grupperna.
* Statistiskt säkerställd skillnad mellan gruppen i fråga och de infödda på 90 procents säkerhetsnivå.
** Statistiskt säkerställd skillnad mellan gruppen i fråga och de infödda på 95 procents säkerhetsnivå.

I figur 2 redovisas resultaten. Att döma av figuren får vår
hypotes ett visst stöd. De mest politiskt engagerade bland de
invandrade kommer från första världen. I fråga om manifestationer tycks aktivitetsgraden i denna grupp till och med befinna
sig på samma nivå som hos de infödda. De som invandrat
från andra och tredje världen tycks överlag vara något mindre
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aktiva. Värt att notera är vidare att de från andra världen i särskilt liten grad engagerar sig i politiska kontakter. Invandrade
från tredje världen befinner sig däremot på ungefär samma
nivå som de infödda i fråga om denna deltagandeform. De
samband som här presenteras kvarstår i sina huvuddrag vid
kontroll för kön, ålder och utbildning. Dessutom har samtliga analyser genomförts även med kontroll för invandringsår.
Slutsatserna förblir substantiellt sett oförändrade.8
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns skillnader i politiskt engagemang inom invandrargruppen. Det geografiska ursprunget har betydelse. Skillnaderna är kanhända
inte lika stora som man skulle kunna misstänka. Mönstret
är inte heller alltid det förväntade. Exempelvis är de som
invandrat från länder i tredje världen i vissa fall oväntat aktiva.
Samtidigt kan vi konstatera att samtliga grupper av invandrade är systematiskt mindre engagerade än de infödda.9 Det
är alltså inte så att vissa grupper generellt är mer engagerade
än infödda, medan andra är särskilt passiva och saknar politiskt självförtroende. Vi har med andra ord konstaterat att
invandrarskap leder till minskat politiskt engagemang, oavsett geografiskt ursprung.

Invandringsår och politiskt engagemang
Vilken betydelse har den tid den invandrade vistats i Sverige?
Är det kanhända endast de senast anlända som är politiskt
passiva och saknar politiskt självförtroende? Onekligen framstår detta som en rimlig hypotes. Invandrade som nyligen
anlänt till Sverige har inte i lika stor utsträckning hunnit lära
sig det svenska språket och sätta sig in i de politiska spörsmålen. Av intresse är även hur situationen ser ut för de som
befunnit sig länge i Sverige. I vilken grad har dessa personer
»hunnit i kapp« de infödda i fråga om politiskt engagemang?
I vad mån har de blivit politiskt integrerade?
8 Några smärre förändringar sker förvisso när vi inför dessa kontrollfaktorer. Ett mindre antal av sambanden är inte längre statistiskt signifikanta, och i vissa fall minskar även sambandens styrka.
Bilden som framtonar i figur 2 förblir dock den samma.
9 Vi har även gjort analyser baserade på andra mer detaljerade indelningar av geografiska områden och länder. Antalet intervjuade
från varje grupp blir dock snabbt litet, med hög osäkerhet och
svårigheter att generalisera resultaten som följd. Därför har vi här
valt att redovisa en mer översiktlig indelning med avseende på
geografiskt ursprung. Analyser med mer detaljerade indelningar
ger dock inte underlag för några andra övergripande slutsatser än
de som här redovisas.
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Den information vi i detta sammanhang har att tillgå
härrör från Statistiska Centralbyråns registerdata, och gäller
senaste invandringsår.10 SCB började med denna registrering
1968. Vi saknar därför information om det exakta årtalet för
dem som invandrade före detta år. I våra analyser har därför
samtliga i denna grupp fått värdet »invandrad 1967«. Denna
grupp har dock befunnit sig så pass länge i Sverige att den
saknade informationen sannolikt har mycket liten betydelse
för våra resultat.
Figur 3 ger en bild av betydelsen av invandringsår. För de
invandrade redovisas alltså sambandet mellan invandringsår
och politiskt engagemang. De inföddas engagemang redovisas i form av en horisontell linje, som anger medelvärdet för
denna grupp.
Vår hypotes tycks överlag få stöd. Ju tidigare invandringsår, desto närmare de inföddas horisontella linje återfinns
de invandrades linje. I fråga om de flesta former av politiskt
engagemang tycks de senast anlända vara de minst aktiva.
Närmare bestämt gäller detta röstning, partiaktiviteter, manifestationer och politisk självtilltro. Vi kan vidare notera något
intressant – de invandrade som bott i Sverige längst tid befinner sig i dessa fall mycket nära de inföddas nivå i fråga om
grad av engagemang.
För två av våra engagemangsformer, kontakter och förmåga att överklaga, finner vi en lutning på linjen som är
omvänd mot den förväntade. Ju längre tid en invandrad person befunnit sig i Sverige, desto mindre delaktig är hon eller
han. Dessa samband visar sig vid en närmare undersökning
dock vara skensamband. Vid kontroll för bakgrundsfaktorerna kön, ålder och utbildning ändrar linjerna lutning. Det
visar sig att den verkliga effekten av att ha bott i Sverige
längre tid är positiv även för dessa former av engagemang.
De nyanlända är minst engagerade, och de tidigast ankomna
tar flest kontakter och upplever sig ha bättre förmåga att överklaga. De som befunnit sig längst tid i Sverige kommer dock
inte riktigt i kapp de infödda. Statistiskt säkerställda skillnader kvarstår. Bakgrundskontroller har för övrigt genomförts
även för de övriga formerna av politiskt engagemang, det
10 Man bör notera att det finns ett problem med detta mått. En
person kan ha invandrat första gången för till exempel 10 år
sedan, levt 5 år i Sverige, sedan åkt tillbaka till sitt ursprungsland
för en vistelse på 2 år, och därpå på nytt invandrat till Sverige.
Denne person kategoriseras här som invandrad för 3 år sedan,
fast personen i fråga levt i Sverige i 8 år. Sannolikt handlar det
om mycket få personer, för vilka vårt mått blir så pass missvisande. För de flesta är måttet troligen en rimlig indikator på hur
länge en person levt i Sverige, jfr SOU 1996:55, s. 37.
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Figur 3
Invandringsår och politiskt engagemang.
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Kommentar: För de invandrade redovisas sambandet mellan invandringsår och politiskt engagemang (sambandet
har beräknats med linjär regressionsanalys). De inföddas politiska engagemang redovisas i form av en horisontell linje,
som anger medelvärdet för denna grupp.
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vill säga röstning, partiaktiviteter, manifestationer och politisk självtilltro, utan att några andra slutsatser blivit aktuella.
Samtliga analyser har även genomförts med kontroll för geografiskt ursprung, utan att resultaten nämnvärt förändras.11
Sammanfattningsvis kan vi notera att den tid man bott i
Sverige har positiv inverkan på det politiska engagemanget.
Ju längre tid de invandrade vistats i Sverige, desto mindre
är – allt annat lika – skillnaderna i politiskt engagemang relativt de infödda. På samma gång uppvisar dock de invandrade
generellt ett lägre engagemang än de infödda, även om graden av engagemang stiger med antalet år personen i fråga
levt i Sverige. Det är värt att notera att våra analyser visar
att både faktorerna geografiskt ursprung och invandringsår,
oberoende av varandra, påverkar graden av politiskt engagemang.

Bostadsområde och politiskt engagemang
Spelar det någon roll i vad för slags bostadsområde den
invandrade bor? I fokus för diskussionen om bostadssegregationen står miljonprogrammets hyreshusområden i storstädernas utkanter. Under benämningen »utsatta områden« har
de bland annat uppmärksammats av en rad statliga utredningar (se t.ex. SOU 1996:156; SOU 1998:25; jfr Strömblad 1997). Man har noterat hur dessa områden i allt högre
grad kommit att utmärkas av höga arbetslöshetssiffror och
tilltagande bidragsberoende. I samband med detta befarar
man negativa konsekvenser för människors delaktighet i
demokratin (jfr SOU 1998:25, s. 202). Denna oro fick ytterligare näring av de särskilt låga röstsiffror som valdistrikten i
»utsatta områden« uppvisade vid 1998 års val (jfr Hertting
& Strömblad 1999).
Bakom farhågorna finns misstanken om att vissa bostadsmiljöer kan verka hämmande på politiskt engagemang. Man
föreställer sig att den politiska apatin lättare kan breda ut sig
i socioekonomiskt resurssvaga miljöer. Själva koncentrationen av människor som i olika avseenden är sämre bemedlade
skulle därigenom i sig kunna förstärka den politiska ojämlikheten i samhället.
För den politisk-sociologiska forskningen framstår en sådan
hypotes inte som främmande. Det principiella problemet hand11 Vid kontroll för kön, ålder och utbildning är den positiva effekten av tidigt invandringsår statistiskt säkerställd i fråga om partiaktiviteter, manifestationer, politisk självtilltro och förmåga att
överklaga, det vill säga samtliga former av politiskt engagemang
utom röstning och kontakter.
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lar om huruvida sociala miljöer kan påverka individers politiska
beteende. Under senare decennier har en försvarlig mängd
studier publicerats av forskare som från olika utgångspunkter
undersökt samband av detta slag (för en översikt av denna
forskningstradition, se Huckfeldt & Sprague 1993). Det finns
inte här utrymme att referera den rika flora av resultat som
denna forskning frambringat. Vi ska emellertid försöka dra
nytta av dess metodologiska insikter. Detta i syfte att ge ett
svar på frågan om invandrade individer uppvisar ett svagare
politiskt engagemang om de bor i »utsatta bostadsområden«.
För att skapa en framkomlig väg för analysen måste det
samband vi ska undersöka preciseras något utförligare. Uppgiften går ut på att kartlägga vilken inverkan fattigdom i
ett bostadsområde har på en given individs politiska engagemang. Om vi finner en självständig områdeseffekt (en »kontextuell effekt« med det språkbruk som används i analyser av
detta slag) som dessutom visar sig vara negativ stöds hypotesen om att socioekonomiskt svaga områden gör de invandrade individer som bor i dessa områden mindre politiskt
engagerade.
Det praktiska problemet att identifiera individers bostadsområden och karaktären på dessa löser vi genom att begagna
oss av Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik. Befolkningsstatistiska uppgifter finns sammanställda på en rad olika
geografiska nivåer. Vi utnyttjar här information på den relativt
detaljerade nivå som de så kallade SAMS-områdena representerar. SAMS-områdena baserar sig på kommunernas egna
geografiska indelningar av sina respektive tätorter och landsbygdsområden och är till ytan förhållandevis små.12 De kan
åtminstone i större tätorter förväntas motsvara ungefär det
som människor i allmänhet refererar till som bostadsområden (Andersson 1998, s. 4–5).
För att tekniskt kunna genomföra de önskvärda analyserna
har vi matchat samtliga individer i 1997 års medborgarundersökning som då bodde i städer (cirka 60 procent av de
svarande) med de SAMS-områden i vilka de var folkbokförda. Genom att samtidigt utnyttja sammanställd statistik
på denna nivå kan vi i viss mån bestämma den socioekonomiska karaktären på intervjupersonernas respektive bostadsområden.
Mer precist använder vi arbetslöshet som indikator. Det
förefaller rimligt att beteckna bostadsområden där hög arbets12 SAMS står för Small Area Market Statistics. SAMS-indelningen
av Sverige har utvecklats av SCB i syfte att kunna erbjuda demografiska profiler exempelvis av vissa stadsdelar, se Andersson
1998, s. 5.
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Tabell 3
Betydelsen av arbetslöshetsnivån i bostadsområdet för individuellt politiskt engagemang.

Invandrade
Infödda

Röstning

Partiaktiviteter

Kontakter

Manifestationer

Politisk
självtilltro

Förmåga
att överklaga

•
–

•
•

•
–

•
•

•
–

•
–

Kommentar: Resultaten bygger på en serie regressionsanalyser (genomförda separat för invandrade och infödda)
med de sex måtten på politiskt engagemang som beroende variabler och med arbetslöshet i individens bostadsområde som oberoende variabel. För att isolera områdeseffekterna har kontroller gjorts för individuell arbetssituation
(måttet bygger på en fråga om huruvida en individ är eller har varit arbetslös under det senaste året) samt
för utbildning, ålder och kön. I tabellen markerar » – « en negativ områdeseffekt (det vill säga att det politiska
engagemanget sjunker i takt med ökad arbetslöshet i bostadsområdet). Effekter som inte är statistiskt säkerställda
på minst 95 procents säkerhetsnivå markeras med » • «. I analyserna ingår endast de svarspersoner som ingår i
arbetskraften och som bor i städer.

löshet råder som fattigdomspräglade, med svenska mått mätt.
Vanligen finner man omvänt också låga arbetslöshetstal i städernas välbärgade villaområden. Arbetslöshet på bostadsområdesnivå är med andra ord en indikator på den socioekonomiska segregation som råder i de svenska städerna.13
Den empiriska prövningen innefattar en rad sambandsanalyser i vilka arbetslösheten i varje individs bostadsområde
relateras till våra sex former av politiskt engagemang. För att
urskilja de rena områdeseffekterna genomför vi kontroller för
individuell arbetssituation (huruvida individen själv är arbetslös eller förvärvsarbetar) och i likhet med tidigare också för
utbildning, ålder och kön. Ett samband mellan arbetslöshetsnivå i bostadsområdet och politiskt engagemang gäller därmed oberoende av individers egenskaper i dessa avseenden.14
En negativ områdeseffekt betyder således att individer blir
mer politiskt passiva om de bor i områden där högre arbetslöshet råder, oavsett om de själva är arbetslösa eller ej.
Analysresultaten sammanfattas i tabell 3. Ett minustecken
betyder här att vi funnit en negativ områdeseffekt. En punkt
markerar att vi inte funnit belägg för någon sådan effekt.
Som framgår av tabellen så tycks inte ökad arbetslöshet i
bostadsområdet inverka menligt på de invandrades politiska
deltagande och politiska självtilltro. För de invandrade finns
13 Det mått vi använder bygger på en approximation av den andel
i befolkningen 20–64 år som är arbetslösa, i respektive SAMSområde.
14 För en mer ingående diskussion av de metodologiska förutsättningarna för analyser av detta slag, se Books & Prysby 1991,
kap 4.
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inga minustecken i tabellen. Således kan vi inte i något
fall belägga negativa områdeseffekter för de invandrade som
grupp. Därmed kan vi inte heller dra slutsatsen att det i
områden med hög arbetslöshet alstras sociala miljöer som
ökar det politiska utanförskapet bland individer som invandrat till Sverige.15
Intressant nog tycks situationen vara annorlunda för de
infödda. För denna grupp finner vi i fyra av sex fall statistiskt
säkra negativa områdeseffekter. De infödda svenskarnas valdeltagande sjunker, liksom också deras politiska kontaktande,
politiska självtilltro och deras tilltro till sin förmåga att överklaga myndighetsbeslut i takt med arbetslösheten i bostadsområdet stiger. För de infödda tycks vistelsen i »utsatta områden« därmed kunna bidra till politisk passivitet; oberoende
av egen arbetssituation minskar deras delaktighet i demokratin när arbetslösheten stiger i bostadsområdet.
Detta resultat är dessutom intressant eftersom det visar sig
finnas tecken på delvis motsatta tendenser bland de invandrade. Den redovisningsform vi här använder, med förenklade
tabeller, döljer nämligen att vi i vissa analysresultat snarare
finner positiva än negativa områdeseffekter för de invandrade.
Detta gäller för politisk självtilltro och förmåga att överklaga.
Som framgår av tabellen är de respektive områdeseffekterna
inte statistiskt säkerställda.16 Substantiellt sett är dock tendensen att de invandrades politiska självtilltro och förmåga att
överklaga gynnas av ökad arbetslöshet i området. Med andra
ord skulle bostadsområdet som social miljö kunna påverka
invandrade och infödda på helt olika sätt.
Detta inbjuder till intressanta spekulationer om vad i boendemiljön som kan gynna de invandrade i dessa avseenden.
Det ter sig märkligt att hög arbetslöshet skulle kunna utgöra
en positiv grogrund. Här bör man dock komma ihåg att
arbetslöshet på områdesnivå samvarierar starkt med invandrartäthet på områdesnivå. I områden där många av invånarna
har invandrat är också arbetslösheten hög. Av detta följer
att de positiva samband vi noterat skulle kunna bero på att
en hög invandrarrepresentation i närmiljön, snarare än en
hög arbetslöshet, befrämjar tilltron till den egna politiska
15 Det bör nämnas att antalet observationer i dessa analyser är förhållandevis litet. Cirka 60 invandrade individer ingår i analysen.
16 Det är värt att notera att en regelrätt interaktionsanalys, med
multiplikativ term (jfr Jaccard, Turrisi & Wan 1990), avslöjar
statistiskt signifikanta samspelseffekter mellan områdesarbetslöshet och invandrarskap för politiskt självtilltro och förmåga att
överklaga. I dessa båda fall kan vi därmed belägga statistiskt att
områdeseffekterna är olika för invandrade och infödda.
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och administrativa förmågan bland personer som själva har
invandrat till Sverige.
Man bör dock påminna sig om att resultaten av de analyser vi genomfört av flera skäl är osäkra. Vi kan exempelvis
inte slå fast att vi ringar in individens boendemiljö på bästa
sätt. SAMS-områdena är endast approximativa bostadsområden. Inte heller har vi kunnat ta någon hänsyn till hur mycket
tid de intervjuade spenderar i sina bostadsområden. Det är
rimligt att tänka sig att områdeseffekter endast kan uppträda
bland personer som har en praktisk chans att bli influerade
av sin närmiljö. I analyser av detta slag är dessutom problemet med så kallad självselektion särskilt påtagligt. Det finns
en risk att de områdeseffekter som noteras i själva verket har
sin grund i att olika kategorier av människor hamnar i olika
typer av bostadsområden.17
Sammantaget har vi i detta avsnitt undersökt om det går
att finna några belägg för misstanken att boende i så kallade
utsatta bostadsområden leder till minskat politiskt engagemang bland invandrade. Med reservation för ovan nämnda
metodologiska och mättekniska svårigheter är resultaten tydliga. Vi finner inget stöd i datamaterialet för att det finns
några sådana bostadsområdeseffekter. Med andra ord ser vi
inga tecken på att invandrades politiska utanförskap förstärks
av boende i så kallade utsatta områden.

Det politiska engagemanget
bland de invandrades barn
I denna rapport studerar vi först och främst det politiska
engagemanget bland de som själva invandrat till Sverige. En
näraliggande fråga är hur situationen ser ut bland de invandrades barn, det vill säga de som ofta kallas »andra generationens invandrare«. En allmänt förekommande farhåga tycks
vara att de invandrades relativa politiska passivitet och låga
politiska självförtroende överförs till deras barn, och att den
yngre generationen därför också i lägre grad är politiskt engagerad. Den tidigare forskningen har dock i liten utsträckning
studerat det politiska engagemanget i denna samhällsgrupp.
Låt oss därför se närmare på detta.
Resultaten av våra analyser redovisas i figur 4. De går tvärs
17 I viss mån minskar vi dock denna risk för felaktiga slutsatser
genom att inkludera kontrollvariabler i sambandsanalyserna. För
de analyser som baserar sig på de invandrade har vi genomfört
kontroller också för geografiskt ursprung och tid i Sverige. Detta
har inte i någon nämnvärd utsträckning påverkat resultaten.
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Figur 4
Det politiska engagemanget bland de invandrades barn (medelvärden på skalan 0–100).
Röstning
Ej invandrarbakgrund
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57**

Barn till invandrade
Partiaktiviteter
Ej invandrarbakgrund
Invandrade
Barn till invandrade
Kontakter
Ej invandrarbakgrund
Invandrade
Barn till invandrade
Manifestationer
Ej invandrarbakgrund
Invandrade
Barn till invandrade
Politisk självtilltro
Ej invandrarbakgrund
Invandrade

86
4
2
5
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16*
16
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47
40**

Barn till invandrade

52**

Förmåga att överklaga
Ej invandrarbakgrund
Invandrade

53**

68

Barn till invandrade

79*

Kommentar: Värdena som redovisas är medelvärden. Staplarna anger den genomsnittliga graden av engagemang
i de tre olika grupperna.
* Statistiskt säkerställd skillnad mellan gruppen i fråga och gruppen »ej invandrarbakgrund« på 90 procents
säkerhetsnivå.
** Statistiskt säkerställd skillnad mellan gruppen i fråga och gruppen »ej invandrarbakgrund« på 95 procents
säkerhetsnivå.

emot förväntningarna. Inte för någon form av engagemang
är barnen till de invandrade mindre aktiva än de infödda utan
invandrarbakgrund. Däremot är de i flera fall signifikant
mer aktiva. Detta gäller för kontakter, manifestationer, politisk självtilltro och förmåga att överklaga. Resultaten är inte
helt förvånande eftersom maktutredningen fann ett liknande
mönster, i sina analyser av 1987 års medborgarundersökning
(Petersson, Westholm & Blomberg 1989, s. 198–200). Det
verkar med andra ord inte handla om någon tillfällig trend,
som skulle vara knuten till vissa specifika generationer eller
grupper av barn till de invandrade, utan snarare om ett sam-
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band som kvarstår över tid. Som vi tidigare konstaterat blir
de som själva invandrat allt mer politiskt engagerade ju längre
tid de levt i Sverige. Vi kan här konstatera att barnen till de
invandrade är i kapp, och i vissa fall förbi, de infödda utan
invandrarbakgrund.18
I nyss nämnda analyser har barnen sammanförts till en
grupp, oavsett om det bara är den ene eller om det är båda
föräldrarna som invandrat. Något man skulle kunna misstänka är att barn med en infödd förälder i högre grad har
integrerats i det svenska samhället, och därför också är mer
politiskt engagerade. Samtidigt skulle de vars båda föräldrar
invandrat kunna uppvisa ett relativt låg politiskt engagemang.
Dessa misstankar visar sig dock komma på skam. De som har
en sådan genuint utländsk bakgrund är inte mindre politiskt
engagerade än övriga. Att ha två invandrade föräldrar – i stället för en invandrad och en infödd – tycks inte ge sämre förutsättningar för politisk integration.
Av intresse är även hur situationen ser ut för ungdomar
vars föräldrar invandrat. I den allmänna debatten framställs
ofta denna grupp – åtminstone när det gäller de som bor i så
kallade utsatta bostadsområden – som ståendes utanför det
svenska samhället. Är dessa personer måhända mindre engagerade? Våra analyser tyder inte på det. Endast med avseende
på partiaktiviteter uppvisar de en märkbart lägre politisk delaktighet. Detta ålderssamband är dock inte unikt för barnen
till de invandrade, utan föreligger även bland de infödda som
saknar invandrarbakgrund. Osäkerheten i dessa analyser är
dock stor eftersom antalet unga barn till invandrade är litet.

Sammanfattning
Utifrån tidigare forskning vet vi att de som invandrat till
Sverige är mindre politiskt aktiva och har sämre politiskt självförtroende. Det finns dock goda skäl att göra mer detaljerade
indelningar av de invandrade. Vi har här analyserat betydelsen av geografiskt ursprung, invandringsår och bostadsområde, för de invandrades politiska engagemang. Vi finner
vissa skillnader med avseende på två av dessa faktorer, närmare bestämt geografiskt ursprung och invandringsår. De
som invandrat från länder i »första världen« tycks vara något
18 Notera att de barn till invandrade som ingår i intervjuundersökningen har föräldrar som invandrat till Sverige senast 1981.
Orsaken är att urvalet begränsats till alla i Sverige bosatta personer i åldrarna 16 till 80 år. Andelen barn till invandrade utgör
4,5 procent av de svarande i medborgarundersökningen.
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mer politiskt engagerade än övriga invandrade. Vidare ökar
den politiska delaktigheten ju längre tid den invandrade
befunnit sig i Sverige. Däremot tycks inte boende i så kallade utsatta bostadsområden inverka negativt på invandrades
engagemang. Vi har även studerat hur situationen ter sig för
barnen till de invandrade, och funnit att deras politiska deltagande och självförtroende är ungefär lika högt som det vi
noterar för infödda utan invandrarbakgrund.
Trots vissa variationer inom gruppen invandrade, kan vi
konstatera att de invandrade i mindre grad deltar i det
politiska livet och har sämre politiskt självförtroende än de
infödda. Det tycks föreligga en generell negativ effekt av
invandrarskap på politiskt engagemang.

Ojämlikhet i resurser som förklaring
Vi har i det föregående funnit systematiska skillnader i politiskt engagemang mellan invandrade och infödda. Dessa tendenser har observerats i en rad tidigare undersökningar. Här
ska vi emellertid försöka gå ett steg längre. Vi ska koncentrera oss på frågan om varför de invandrade hamnar utanför
i politiken. Att förklara skillnader är emellertid inte så lätt.
För att inte famla i blindo krävs någon slags kvalificerad idé
om var svaret bör sökas. Inom forskningen om politiskt deltagande finns det en etablerad teori som betonar betydelsen
av resurser för politisk aktivitet. Denna teori ska vi använda
oss av i detta kapitel.

Att kunna, att vilja och att bli tillfrågad
De politiska sociologerna pekade tidigt på betydelsen av sociala skillnader för politiskt deltagande. Vanligen finner man att
de individer som har längre utbildning, arbeten med högre
status och bättre inkomster oftare utnyttjar sina rättigheter
att påverka samhället. Människor som i dessa avseende är
sämre bemedlade är i regel också mindre politiskt engagerade
(jfr Nagel 1987; Verba, Schlozman & Brady 1995). Flera
undersökningar från olika tidsepoker och länder har bekräftat detta mönster, och Sverige utgör inget undantag (Petersson, Westholm & Blomberg 1989; Petersson m.fl. 1998).
Skillnader i socioekonomisk status kan förväntas avspegla
sig i skillnader med avseende på värdefulla resurser av olika
slag. Om sådana resurser i sin tur är viktiga för politiskt deltagande kommer en given individs politiska aktivitetsnivå i
hög grad att avgöras av hur resursstark hon eller han är. Men
vilka är då mer precist de resurser som har direkt betydelse
för en individs möjligheter att ägna sig åt politisk verksamhet?
Svaret på denna fråga är enligt de tongivande statsvetarna
Sidney Verba, Kay Lehman Schlozman och Henry Brady tid,
pengar och därtill något som de kallar medborgerliga färdigheter.19 Deras teori är tilltalande i sin enkelhet. En individ
19 Verba, Schlozman och Brady’s allmänna modell för att förklara
variationer i politiskt deltagande presenteras och prövas på basis
av ett mycket omfattande datamaterial i boken Voice and Equality.
Civic Voluntarism in American Politics som publicerades 1995.
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som vill delta i politiken måste ju först och främst kunna delta.
Den som inte har någon (fri) tid till förfogande kan inte gå på politiska möten, eller delta i demonstrationer. Den som inte har några
pengar kan inte ge ekonomiska bidrag till partier och organisationer. En individ som är rikare i fråga om tid och pengar borde allt
annat lika ha större möjligheter att ägna sig åt politiska aktiviteter.
Ytterligare en central resurs är vad Verba, Schlozman och Brady
betecknar medborgerliga färdigheter (»civic skills«). Med detta
menar de sådana förmågor som ger en person bättre förutsättningar att påverka sin omvärld med de instrument som demokratin tillhandahåller. Utbildning kan förväntas vara en positiv faktor
i detta avseende. Högre utbildning ger i allmänhet kunskaper och
färdigheter som på en rad olika sätt kan komma till nytta för den
som vill göra sin röst hörd i politiken. En särskild betydelse kan i
detta sammanhang språkkunskaper förväntas ha. Den som behärskar språket har helt andra möjligheter att nå fram med sitt budskap;
den individ som uppfyller platsannonsernas krav på »god förmåga
att uttrycka sig i tal och skrift« får lättare andra att lyssna och känner sig sannolikt säkrare i rollen som mötesordförande och insändarskribent. I Sverige fordrar en sådan förmåga goda kunskaper i
svenska språket.
Medborgerliga färdigheter befrämjas av praktisk övning. Den
som ofta får en chans att träna upp sin förmåga att författa skrivelser, förbereda möten och hålla anföranden rustar sig samtidigt
för att delta i politiska aktiviteter. God övning i medborgerliga färdigheter innebär färre hinder den dag man vill protestera mot ett
beslut som man finner orättfärdigt, till exempel genom att författa
en insändare eller organisera en namninsamling.
Att kunna delta är emellertid inte det enda som är viktigt. Viljan måste också finnas. Oavsett hur språkligt kunnig och retoriskt
övad en person är ägnar hon eller han inte sin lediga tid åt politisk
verksamhet om viljan att aktivera sig saknas. Eftersom allt politiskt
deltagande i en demokrati som den svenska är frivilligt lockar det
endast personer som själva funnit en anledning att delta. Den
politiskt aktive måste ha någon slags intresse för att rösta i valet,
demonstrera mot vägbygget eller arbeta ideellt åt partiet. Skälen till
varför olika individer är intresserade kan förstås variera. Det viktiga
är att ett känslomässigt engagemang finns.
Verba, Schlozman och Brady pekar således ut två nödvändiga,
men var för sig inte tillräckliga, villkor för politiskt deltagande: att
kunna (att ha tillräckliga resurser) och att vilja (att vara tillräckligt
intresserad). De lanserar emellertid också idén att chansen för att
en person ska engagera sig politiskt ökar ytterligare om hon eller
han blir uppmanad att delta. Detta fenomen kallar de »politisk
rekrytering« (se här särskilt Verba, Schlozman & Brady 1995,
kap. 5). En individ som blir rekryterad till politisk verksamhet blir
ombedd att vara med i en politisk aktivitet. Hon eller han får exem-
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pelvis en förfrågan från en arbetskamrat om att delta i en
namninsamling, en demonstration eller en bojkott till förmån för något politiskt ändamål.
Det skulle således inte behöva vara särskilt svårt att förstå
skillnader i politiskt deltagande. De politiskt aktiva kan ju på
ett antal viktiga punkter förväntas skilja ut sig från de passiva.
Aktivisterna har enligt den teori vi har beskrivit mer tid, pengar
och medborgerliga färdigheter. Därtill är de mer intresserade
av politik och samhällsfrågor och blir dessutom oftare tillfrågade om att delta. I ljuset av denna teori ska vi inte förvänta
oss några nämnvärda skillnader mellan invandrade och infödda
i fråga om politiskt deltagande efter att vi tagit hänsyn till skillnader i resurser, intresse och rekryteringsförsök. Är teorin riktig så är det dessa skillnader som ger upphov till skillnader i
politiskt engagemang mellan invandrade och infödda.20 Att vi
finner ett svagare engagemang bland de invandrade beror i så
fall på att denna befolkningsgrupps medlemmar generellt har
sämre resurser, svagare intresse och mer sällan blir aktivt uppmanande att delta i demokratin.21

Kan teorin förklara skillnaderna
mellan invandrade och infödda?
I medborgarundersökningen ställdes frågor som handlar om
just de faktorer som här har pekats ut som viktiga. Vi har
därigenom goda möjligheter att undersöka om den föreslagna teorin faktiskt förklarar de skillnader som finns mellan
invandrade och infödda.
I tabell 4 återfinns ett antal konkretiserade mått på resurser, intresse och rekrytering. Utbildning ingår som kontrollvariabel i samtliga analyser vi genomför och denna faktor
finns därför inte med i tabellen.22 De övriga kunskapsrelaterade faktorerna är kunskaper i svenska, övning i medborgerliga färdigheter samt medborgerlig allmänbildning. Av tabel20 Teorin i fråga handlar noga räknat om vad som påverkar politiskt deltagande men inte vad som påverkar politisk självtilltro
eller förmåga att överklaga. De senare egenskaperna är dock så
pass näraliggande att vi inte ser något problem i att tillämpa teorin även på dessa faktorer.
21 I den amerikanska studie som genomfördes av Verba, Schlozman & Brady 1995, uppdagades resultat som här är intressanta.
De fann att teorin i fråga förklarar skillnaderna i politiskt deltagande mellan å ena sidan vita och å den andra afro-amerikaner
och immigranter med latinamerikanskt ursprung.
22 Argumenten för att använda utbildning som kontrollvariabel
återfinns i kapitlet »En förfinad bild«.
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Tabell 4
Innebörd av de olika måtten på resurser, intresse och rekrytering.
Konstruktion av mått

Medelvärde och mätenhet

Tid
Självuppskattat antal timmar fritid per dag. Intervjufrågan löd: »Om Du bortser
från: arbete i hemmet, inklusive eventuell omsorg om barn och andra; eventuellt
förvärvsarbete/studier, inklusive resor till och från; samt sömn. Ungefär hur
många timmar under en vanlig vardag har Du över till annat?«

5 timmar

Pengar
Sammanlagd årsinkomst enligt registeruppgift. Detta inkomstbegrepp omfattar
inkomst av tjänst, kapital, annan fastighet, tillfällig förvärvsverksamhet, jordbruksfastighet, rörelse samt så kallad sjöinkomst. I den sammanräknade inkomsten ingår även ersättningar från socialförsäkringssystemet.

160 000 kronor

Kunskaper i svenska
Självuppskattad förmåga att läsa och skriva svenska. Intervjufrågorna löd: »Hur
skulle Du själv bedöma Din egen förmåga att läsa svenska? Tycker Du att Du
läser svenska mycket bra, ganska bra, ganska dåligt, mycket dåligt eller kan Du
inte alls?« och »Hur skulle Du bedöma Din egen förmåga att skriva svenska?
Tycker Du att Du skriver…?«. Det mått som vi använder är ett additivt
index baserat på dessa båda frågor. Frågorna ställdes endast till personer som
uppgivit att de invandrat till Sverige.

0,82
på en skala 0–1, där »1« innebär
maximalt positiv bedömning av
de egna kunskaperna i svenska
(observera att angivet värde
endast gäller svarspersoner som
invandrat; för de infödda är
medelvärdet 1,0)

Övning i medborgerliga färdigheter
Hur ofta man inom ramen för arbete, studier eller föreningsliv får möjlighet att:
vara med och fatta beslut på möten; planera eller sitta ordförande på möten;
förbereda eller hålla anföranden inför möten; samt författa texter minst några
sidor långa som inte är privatbrev. Det mått som vi använder är ett additivt
index baserat på de svarandes bedömning av hur ofta (»nästan varje dag«,
»någon eller några gånger i veckan«, »någon eller några gånger i månaden«,
»någon eller några gånger om året«, respektive »aldrig eller nästan aldrig«) de
ägnar sig åt dessa aktiviteter.

0,17
på en skala 0–1, där »1« innebär
maximalt goda möjligheter att öva
medborgerliga färdigheter.

Medborgerlig allmänbildning
Hur man klarar ett antal kunskapsfrågor om svensk politik och om den
offentliga sektorns verksamhet. Exempelvis fick de intervjuade besvara frågan:
»Hur väljs landstingets ledamöter? Görs det av länsstyrelsen, riksdagen, kommunfullmäktige, landstingsförbundet eller av folket vid allmänna val?« Det mått
som vi använder är ett additivt index baserat på antalet rätta svar på dessa
frågor. För en redovisning av hur övriga frågor formulerades och en vidare
tolkning om medborgarnas allmänbildning dessa avseenden, se Petersson m.fl.
1998, s. 110 ff.

0,51
på en skala 0–1, där »1« innebär
maximalt antal rätta svar.

Politiskt intresse
Hur stort intresse man har för politik i stort. Frågan som ställdes var: »Hur
pass intresserad är Du i allmänhet av politik? Är Du: Mycket intresserad, ganska
intresserad, inte särskilt intresserad, eller inte alls intresserad av politik?«.

0,52
på en skala 0–1, där »1« innebär
maximalt politiskt intresse

Samhällsintresse
Hur stort intresse man har för samhällsfrågor i stort. Frågan som ställdes var:
»I vilken utsträckning tycker Du att det är roligt eller spännande att följa med
i vad som händer och sker i olika samhällsfrågor?« De intervjuade markerade
svaren på en skala från 0 (»inte alls roligt eller spännande«) till 1 (»mycket
roligt och spännande«).

0,68
på en skala 0–1, där »1« innebär
maximalt samhällsintresse.

Politisk rekrytering
I vilken utsträckning man under det senaste året personligen fått en förfrågan
om att delta i någon av 17 specificerade politiska aktiviteter. Det mått som vi
använder är ett additivt index baserat på antalet ja-svar på dessa frågor.

0,04
på en skala 0–1, där »1« innebär
maximalt antal förfrågningar om
att delta i politiska aktiviteter.

DEL 3 RESURSER FÖR POLITISK INTEGRATION

37

Tabell 5
Skillnader mellan invandrade och infödda med avseende på åtta förklaringsfaktorer.

Skillnad mellan
invandrade
och infödda

Tid

Pengar

Kunskaper
i svenska

Övn. i
medb.
färd.

Medborgerlig
allmänb.

•

–

–

–

–

Politiskt Samhälls- Politisk
intresse intresse rekrytering

•

•

–

Kommentar: Resultaten bygger på en serie regressionsanalyser med de åtta förklaringsfaktorerna som beroende
variabler. För att isolera de direkta effekterna av invandrarskap (huruvida man är invandrad eller ej) har kontroller
gjorts för utbildning, ålder och kön. I tabellen markerar » – « en negativ effekt av invandrarskap (det vill säga en
skillnad till de invandrades nackdel). Effekter som inte är statistiskt säkerställda på minst 95 procents säkerhetsnivå
markeras med » • «.

len framgår den precisa innebörden av dessa mått och hur de
har konstruerats. Man bör notera att frågan om kunskaper i
svenska endast ställdes till de invandrade. För att likväl kunna
inkludera denna faktor i undersökningen förser vi de infödda
med det maximala värdet i samtliga analyser.
Det är svårt att i en intervjuundersökning få en uppfattning om de svarandes faktiska medborgerliga färdigheter. Vid
sidan om utbildning mäter vi visserligen svenskkunskaper och
medborgerlig allmänbildning. Men det finns som tidigare
nämnts goda skäl att också beakta lärdomar som en individ
kan få genom praktisk övning. Under antagandet att övning
ger färdighet kommer vi, på samma sätt som Verba, Schlozman och Brady, mäta detta indirekt via det mått som i tabellen benämns »övning i medborgerliga färdigheter«.
För att analysen ska ge resultat i linje med förväntningarna måste det finnas systematiska skillnader mellan invandrade och infödda med avseende på de faktorer som antas vara
betydelsefulla. Låt oss därför börja med att studera vilka svar
våra data ger på denna grundläggande fråga. För detta första
steg förser tabell 5 oss med relevant information. Här kan vi
för var och en av de utvalda faktorerna studera om det finns
en betydelsefull skillnad mellan invandrade och infödda.
Tabellen illustrerar ett antal negativa effekter men inte en
enda positiv. Detta betyder att i samtliga fall där vi kan observera statistiskt säkerställda skillnader mellan invandrade och
infödda är det till de invandrades nackdel. Att de invandrade
har sämre kunskaper i svenska är inte förvånande. Men vi
noterar också att de invandrade som grupp betraktat får
sämre övning i medborgerliga färdigheter, har sämre medborgerlig allmänbildning och får färre förfrågningar om att
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delta i politiken. Därtill har de lägre inkomster. Tillgången
på ledig tid är däremot en lika knapp resurs för infödda som
för invandrade. Något som är anmärkningsvärt är att grupperna inte skiljer sig åt i fråga om politiskt intresse och samhällsintresse. De invandrade är inte mindre intresserade än
de infödda.23 Detta resultat säger oss att skillnader i politiskt
deltagande och politiskt självförtroende mellan invandrade
och infödda inte kan förklaras av skillnader i intresse. Listan
över tänkbara förklaringar har därmed blivit kortare.
Fem möjliga orsaksförklaringar kvarstår: pengar, kunskaper
i svenska, övning i medborgerliga färdigheter, medborgerlig
allmänbildning samt politisk rekrytering. För enkelhets skull
för vi nu samman dessa under den allmänna beteckningen
»resurser«. Vid närmare eftertanke är det inte särskilt märkligt att betrakta också rekryteringsfaktorn som en resurs. Den
som oftare blir tillfrågad kan i högre grad förväntas ingå i
olika slags sociala nätverk i vilka politik stundtals bedrivs. Att
ha tillgång till sådana nätverk bör kunna ses som en, åtminstone indirekt, resurs.
Betydelsen av de fem potentiellt betydelsefulla resurserna
ska vi nu utvärdera genom att studera hur klyftan mellan
invandrade och infödda förändras när vi tar hänsyn till var
och en av dem. I bildform kan den orsakskedja som vi vill
undersöka illustreras som i figur 5. Om de verkliga förhållandena ser ut på detta sätt är sambandet mellan invandrarskap
och politiskt engagemang indirekt. Det vill säga att sambandet förklaras av att invandrarskap påverkar en individs resursnivå vilket i sin tur påverkar nivån på det politiska engagemanget.
Figur 5
Orsakskedjan mellan invandrarskap och politiskt engagemang.
Invandrarskap

Resurser

23 Med teorins fokus på »att vilja« skulle man kunna hävda att de
invandrade vill engagera sig i lika hög grad som de infödda.
En sådan slutsats är dock inte självklar. Att vara motiverad, att
vilja något, handlar inte bara om att vara intresserad. Ett allmänt
intresse för politik och samhällsfrågor kan säkert ha betydelse,
men är samtidigt svårt att likställa med den faktiska viljan att
delta i politiska aktiviteter.

Politiskt
engagemang
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Tabell 6
Hur stor del av det negativa sambandet mellan invandrarskap och politiskt engagemang
som förklaras av respektive resurs (procent).
Pengar

Kunskaper
i svenska

Övning i
Medborgerlig
medborgerliga
allmänfärdigheter
bildning

Politisk
rekrytering

Röstning

8

16

4

7

3

Partiaktiviteter

0

21

47

52

32

Kontakter

3

32

46

22

40

Manifestationer

6

40

23

23

40

Politisk
Självtilltro

7

61

23

22

8

Förmåga att
överklaga

8

56

14

25

6

Det ursprungliga
sambandets
försvagning
i genomsnitt

5

38

26

25

22

Kommentar: Siffrorna i tabellen anger den procentuella försvagningen av det direkta sambandet mellan invandrarskap och de olika formerna av politiskt engagemang då kontroll görs för respektive resurs. Resultaten bygger på
parvisa jämförelser av en serie regressionsanalyser. Respektive sambands styrka har mätts i form av ostandardiserade
regressionskoefficienter. Reduceringar av enskilda samband på 40 procent eller mer anges med fet stil. Liksom
tidigare gäller resultaten vid kontroll för utbildning, ålder och kön.

Den konkreta frågan blir nu om det negativa sambandet
mellan invandrarskap och politiskt engagemang försvagas, och
i så fall i vilken grad, när vi inför kontroller för resursfaktorerna. Ju mer det ursprungliga sambandet försvagas desto
starkare belägg har vi för att effekten av invandrarskap förmedlas av de resursskillnader vi studerar. Den resursbaserade
teorin får stöd om effekten av invandrarskap minskar påtagligt
då vi i analysen tar hänsyn till skillnader i resursfaktorerna.
Tabell 6 visar hur skillnaden mellan invandrade och infödda
minskar då vi tar hänsyn till var och en av de fem orsaksfaktorerna som kvalificerat sig för denna utvärdering. Minskningen anges i procent. Höga procentsiffror i tabellen indikerar att vi är en viktig förklaring på spåren. Låga procentsiffror
innebär att resursfaktorn i fråga inte i någon nämnvärd
utsträckning hjälper oss att förstå skillnaden mellan invandrade och infödda.
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Vilka slutsatser kan vi dra utifrån dessa siffror? Det finns
utan tvekan variationer ifråga om resursfaktorernas kapacitet
att försvaga det ursprungliga sambandet. Framförallt går en
tydlig skiljelinje mellan den ekonomiska förklaringsfaktorn
(»pengar«) och de fyra övriga faktorerna. En blick på tabellens nedersta rad räcker för att konstatera detta. Skillnaderna
i politiskt engagemang mellan invandrade och infödda kan i
endast i ringa grad hänföras till skillnader i inkomst. Däremot
tycks de övriga resurserna i hög utsträckning kunna hjälpa
oss att förstå den politiska ojämlikheten. I genomsnitt förklarar dessa faktorer mellan 20 och 40 procent av det negativa
samband som råder mellan invandrarskap och de olika formerna av politiskt engagemang.
För vissa enskilda former av politiskt engagemang är dock
reduceringen betydligt mer markant. Man kan till exempel
notera vikten av goda kunskaper i svenska för politisk självtilltro och förmåga att överklaga. Skillnaden mellan invandrade och infödda i dessa avseenden minskar med ungefär 60
procent då vi tar hänsyn till de invandrades relativa underläge
ifråga om svenskkunskaper. Annorlunda uttryckt är skillnaden mellan svenskkunniga invandrade och infödda svenskar
liten. Allt annat lika har invandrade med goda kunskaper i
svenska i princip lika högt politiskt och administrativt självförtroende som infödda.24
Två ytterligare särskilt markanta förändringar återfinns i den
kolumn som handlar om betydelsen av övning i medborgerliga färdigheter. Särskilt viktig tycks denna faktor vara för skillnader mellan invandrade och infödda ifråga om partiaktiviteter
och kontakter. I båda fallen försvagas det ursprungliga sambandet med nära nog 50 procent. Onekligen tycks de invandrade som får möjlighet att, som studerande eller via arbetsliv
och föreningsliv, rusta sig för att delta i demokratin uppvisa ett
politiskt engagemang som är mer i nivå med de inföddas.
Undersöker vi tabell 6 radvis istället för kolumnvis framträder en tydlig skillnad mellan röstning och övriga former
av politiskt engagemang. Vad gäller röstning är som synes
minskningen av det ursprungliga sambandet liten. Skillnaden
i benägenhet att rösta tycks endast i ringa grad förklaras av
de faktorer vi undersöker här. Som framgår av tabellen har
kunskaper i svenska en viss betydelse. Sammantaget är den
24 Faktum är att de negativa sambanden mellan invandrarskap och
politisk självtilltro respektive mellan invandrarskap och förmåga
att överklaga inte längre är statistiskt säkerställda på 95 procents
säkerhetsnivå efter kontroll för kunskaper i svenska (i det senare
fallet är sambandet inte ens statistiskt säkerställt på 90 procents
säkerhetsnivå).
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Figur 6
Den samlade betydelsen av kunskaper i svenska, övning i medborgerliga färdigheter, medborgerlig allmänbildning och politisk rekrytering för skillnader i politiskt engagemang mellan
invandrade och infödda.
Röstning

Partiaktiviteter
23%

25%

77%

75%
Manifestationer

Kontakter
21%

22%

78%
Politisk självtilltro

79%
Förmåga att överklaga

19%

25%

81%

75%

Kommentar: Vita fält illustrerar den relativa försvagningen av de ursprungliga negativa sambanden vid samtidig
kontroll för kunskaper i svenska, övning i medborgerliga färdigheter, medborgerlig allmänbildning och politisk
rekrytering. De svarta fälten visar hur mycket av de ursprungliga sambanden som återstår att förklara efter att
kontroll genomförts för de fyra resurserna. I likhet med tidigare bygger utvärderingen på parvisa jämförelser av
regressionsanalyser. Också här har kontroller gjorts för effekten av utbildning, ålder och kön.

resursbaserade teori vi prövar emellertid till avsevärt mindre
hjälp när vi försöker förstå skillnaderna i valdeltagande mellan invandrade och infödda.
Vi ska strax återkomma till frågan om valhandlingens speciella förutsättningar. Innan dess ska vi dock studera vad
resursfaktorerna sammantaget betyder för den ojämlikhet i
engagemang som vi redovisat. I denna analys undersöker vi
hur sambanden mellan invandrarskap och politiskt engagemang försvagas då vi samtidigt tar hänsyn till de fyra resurser
som enskilt visat sig vara mest betydelsefulla. Vi studerar där-
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med den totala betydelsen av skillnader i kunskaper i svenska,
övning i medborgerliga färdigheter, medborgerlig allmänbildning och politisk rekrytering. Figur 6 förmedlar en bild
av dessa orsaksfaktorers samlade räckvidd.
Figuren blottlägger tydligt vikten av att ta hänsyn till de
fyra resursfaktorer som enskilt visade sig vara betydelsefulla.
Cirkeldiagrammens vita fält visar hur mycket de ursprungliga
sambanden mellan invandrarskap och politiskt engagemang
försvagas då vi kontrollerar för dessa faktorer. Som framgår
är reduceringen mycket markant i fem av sex fall. För partiaktiviteter, kontakter, manifestationer, politisk självtilltro och
förmåga att överklaga har den uppmätta skillnaden mellan
invandrade och infödda minskat med 75 procent eller mer.
För politisk självtilltro kvarstår inte ens en femtedel av det
ursprungliga sambandet. Faktum är att skillnaderna mellan
invandrade och infödda inte längre är statistiskt säkerställda
för någon av dessa former av politiskt engagemang.25 Med
andra ord kan de skillnader som alltjämt kvarstår anses vara
obetydliga. De invandrades svagare engagemang kan i princip helt och hållet hänföras till deras relativa underläge ifråga
om kunskaper i svenska, möjligheter att få övning i medborgerliga färdigheter, medborgerlig allmänbildning och i fråga
om sannolikheten att bli rekryterad till politiska aktiviteter.26
Detta gäller dock med undantag för den form av politiskt
engagemang som redan tidigare skilt ut sig från de övriga, det
vill säga röstning. Som figuren visar lyckas de fyra resursfaktorerna i detta fall tillsammans endast reducera det ursprung25 Den direkta effekten av invandrarskap är inte i något av dessa fall
statistiskt säkerställd ens på 90 procents nivå.
26 Det bör emellertid noteras att slutsatser av detta slag måste framföras med reservationer på en punkt. Problemet gäller orsaksriktningen mellan resursfaktorerna och den politiska delaktigheten. Vi kan inte utesluta att mer politiskt deltagande till exempel
ger bättre kunskaper i svenska (istället för tvärtom). Förvisso
förefaller det rimligt att kunskaper i svenska i högre grad påverkar det politiska deltagandet än tvärtom. Även för en relativt
aktiv person är politiska aktiviteter nämligen något som utförs
relativt sällan. Ofta handlar det inte heller om aktiviteter som tar
särskilt mycket tid i anspråk (exempelvis påverkan via namninsamling). Effekten av dessa aktiviteter på exempelvis språkkunskaper torde därför endast kunna vara begränsad. Men med våra
data saknar vi möjlighet att belägga detta. Således vilar våra slutsatser på antagandet att orsaksriktningen är den som modellen i
figur 5 förutsätter. Dessa problem är långt ifrån unika för denna
undersökning, utan är närvarande även i den empiriska prövning som utförs av den resursbaserade teorins konstruktörer, jfr
Verba, Schlozman & Brady 1995.
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liga sambandet med 23 procent. Även efter att vi tagit hänsyn till den ojämlika fördelningen av dessa resurser kvarstår
en avsevärd skillnad mellan invandrade och infödda i fråga
om valdeltagande.27

Förklaringar till skillnader i valdeltagande
Den resursbaserade teorin hjälper oss en god bit på vägen
mot en förståelse av det lägre politiska engagemanget bland
invandrade. Av allt att döma befrämjas politiskt engagemang
av god tillgång på de resurser vi undersökt här. Och till synes
är det också den skeva fördelningen av dessa resurser mellan
invandrade och infödda som ger upphov till de invandrades
svagare delaktighet i demokratin.
Som framgått ovan måste emellertid skillnaden i valdeltagande ha sin huvudsakliga grund i andra mekanismer. Vilka
skulle detta kunna vara? Jan Teorell och Anders Westholm
undersökte för Demokratiutredningens räkning det låga valdeltagandet i befolkningen som helhet i 1998 års val (Teorell
& Westholm 1999b). De fann två primära förklaringar till
att vissa röstar medan andra avstår. Individens benägenhet att
delta i allmänna val gynnas dels av att hon eller han identifierar sig med och är engagerad i ett politiskt parti, och dels av
att hon eller han anser att röstning i allmänna val är en medborgerlig dygd. De som känner stark samhörighet med ett
specifikt parti och de som tycker att en god medborgare bör
delta i valen går också och röstar i högre utsträckning.
Dessa förklaringsfaktorer skulle kunna göra skillnader i valdeltagande mellan olika befolkningsgrupper begripliga, exempelvis skillnaden i röstningsbenägenhet mellan invandrade och
infödda. En tänkbar hypotes är att de invandrade i allmänhet
inte identifierar sig med svenska politiska partier i så hög grad
som de infödda. Och att de inte heller i lika hög grad som de
infödda upplever röstning i de svenska valen som en medborgerlig plikt. Som invandrad till ett nytt land är ju företeelser
såsom de politiska partierna och de rådande normerna mer
eller mindre obekanta.
Via ett antal nya analyser har vi dock kunnat tillbakavisa
denna hypotes. Det är visserligen så att de invandrade i något
lägre grad identifierar sig med ett specifikt politiskt parti.
Likaså är de inte i lika hög grad som de infödda bärare av röstningsnormen. De skillnader som kan observeras är dock täm27 Även efter kontroll för de fyra orsaksfaktorerna är det negativa
sambandet mellan invandrarskap och röstning statistiskt säkerställt på 99,9 procents säkerhetsnivå.
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ligen små. Följaktligen kan de inte i nämnvärd utsträckning
hjälpa oss att förstå skillnaden i röstningsbenägenhet mellan
invandrade och infödda.28
Man bör dock komma i håg att vårt mått på röstningsbenägenhet bygger på individens deltagande i 1998 års val
till kommunfullmäktige. Det är inte självklart att invandrade
i allmänhet finner kommunalpolitiska frågor lika intressanta
och betydelsefulla som de infödda. De invandrade kan tänkas
uppleva deltagandet i just kommunala val som mindre viktigt
(jfr Bäck & Soininen 1994, s. 87). Tidigare forskning visar
mycket riktigt att det finns skillnader mellan invandrade och
infödda när det gäller intresse för politik på olika nivåer. På
den kommunala nivån har de infödda ett försprång, men på
riksnivån är de invandrade i kapp och i fråga om intresse för
politik i Europa och världen är de till och med förbi (Nielsen
1998, s. 59–60). Det vore således lämpligt att undersöka om
skillnader i intresse för lokalpolitiska frågor kunde förklara
skillnader när det gäller röstning i kommunala val. Dessvärre
saknar vi de mått som skulle krävas för att kunna genomföra
en dylik analys på bästa sätt.29 De indikatorer vi tidigare
använt på politiskt intresse och samhällsintresse bygger på
28 Det ursprungliga negativa sambandet reduceras endast med cirka
3 procent då kontroll görs för partiidentifikation, och endast
med cirka 5 procent då kontroll görs för röstningsnorm. Partiidentifikation mäts med en fyra-gradig skala, från svag till stark
partiidentifikation, för en närmare beskrivning se Teorell &
Westholm 1999b, särskilt not 58. Röstningsnorm mäts genom
att de svarande fått uppge hur viktigt, på en skala från 0 (»inte
alls viktigt«) till 10 (»mycket viktigt«), de tycker att det är att
»rösta i de allmänna valen«. För en närmare beskrivning se Teorell & Westholm 1999b, särskilt not 61. Vi har även prövat att
kontrollera för partiengagemang, med hjälp av det mått på partiaktiviteter som vi använt i denna studie, jfr Teorell & Westholm
1999b. Dock har även denna variabel bara en marginell inverkan
i detta sammanhang.
29 För att ändå i någon mån kunna studera om sådana skillnader
kan spela roll har vi analyserat hur invandrade och infödda skiljer sig åt i fråga om åsikter om den politiska dagordningen, jfr
Petersson m.fl. 1998, s. 100–102. De intervjuade fick i medborgarundersökningen ta ställning till hur viktigt det är att »åstadkomma förbättringar eller motverka försämringar« inom 14 olika
politiska sakområden, däribland »förhållanden i andra länder«.
En jämförelse på basis av detta underlag visar att de invandrade
som grupp i vissa fall skulle vilja se andra politiska prioriteringar
än de infödda. Vi noterar emellertid ingen nämnvärd reducering
av sambandet mellan invandrarskap och röstning i kommunvalet
1998 då vi tar hänsyn till skillnader i hur invandrade och infödda
rangordnar de politiska sakområdena. För en beskrivning av hur
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frågor som är generellt utformade (se tabell 4 ovan); de
fångar inte in skillnader i intresse när det gäller politik på
olika nivåer.
En omständighet som vi hittills inte beaktat är den juridiska restriktionen för den specifika form av politiskt engagemang som står i fokus här. I de kommunala valen har även
utländska medborgare rösträtt, förutsatt att de varit bosatta i
Sverige tillräckligt länge.30 Men det ligger nära till hands att
misstänka att intresset för att delta i kommunala val är mindre bland dem som inte har rätt att rösta i riksdagsvalen (jfr
Bäck & Soininen 1996). De nationella valen upplevs sannolikt som viktigare och de får också mer massmedial uppmärksamhet.
En intressant fråga är därför vilken effekt som rösträtt i
riksdagsvalet har på deltagandet i kommunala val. I vilken
utsträckning skulle en grupp infödda svenskar som fråntogs
rätten att rösta i riksdagsvalet likväl utnyttja sin kommunala
rösträtt? Denna fråga inbjuder till ett intressant tankeexperiment, men låter sig av förklarliga skäl inte besvaras. Däremot
kan vi undersöka skillnaden i röstbeteende mellan de invandrade som har rösträtt i riksdagsval och de som inte åtnjuter
denna rättighet.
Något mer än hälften av de invandrade som deltog i medborgarundersökningen (78 av 146) är naturaliserade svenska
medborgare. De har därmed rätt att rösta i samtliga allmänna
val. Som tabell 7 visar är de också betydligt mer benägna att
rösta i de lokala valen än de invandrade som är utländska
medborgare.31
På samma sätt som tidigare kan vi också studera hur sambandet mellan invandrarskap och röstning försvagas då vi tar
hänsyn till betydelsen av svenskt medborgarskap. Liksom i
föregående analys kan denna faktors förklaringsförmåga illustreras i form av ett cirkeldiagram. Figur 7 visar ett nytt sådant
diagram. Här har vi tagit hänsyn även till betydelsen av att ha

man fastställer den individuella rangordningen av de politiska
sakområdena jämte en förteckning av de 14 sakområdena, se
Petersson m.fl. 1998, s. 100–102.
30 Rösträtt i kommunala val har också utländska medborgare om
de på valdagen varit folkbokförda i Sverige under en sammanhängande tid av minst tre år. Från och med 1998 års val gäller
för medborgare i någon av den Europeiska unionens medlemsstater, samt för norska och isländska medborgare, att de endast
behöver vara folkbokförda i Sverige för att ha rätt att rösta i de
kommunala valen.
31 Detta samband har konstateras även i till exempel SCB 1999a,
s. 3.
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Tabell 7
Skillnader i valdeltagande mellan invandrade som har respektive inte har svenskt medborgarskap (procent).
Röstat i valet till
kommunfullmäktige 1998
Ja
Nej
Summa procent
Antal svarande

Invandrade med svenskt
medborgarskap

Invandrade med utländskt
medborgarskap

71
29

37
63

100
77

100
57

svenskt medborgarskap. Denna faktor ingår alltså i analysen
tillsammans med de fyra tidigare utvärderade faktorerna kunskaper i svenska, övning i medborgerliga färdigheter, medborgerlig allmänbildning och politisk rekrytering.
Cirkeldiagrammet kan jämföras med motsvarande diagram
för röstning i figur 6 ovan. Jämförelsen blottlägger en markant försvagning av sambandet mellan invandrarskap och
röstning då vi tar hänsyn till betydelsen av rösträtt i riksdagsval. Tillsammans med de fyra tidigare prövade faktorerna
uppgår minskningen av det ursprungliga sambandet till närmare 50 procent. Emellertid kvarstår alltjämt en statistiskt
säkerställd negativ effekt av invandrarskap. Även de invandrade som blivit svenska medborgare röstar i mindre utsträckning än de infödda.
En tänkbar komplikation i denna analys är möjligheten att
invandrade som förvärvar svenskt medborgarskap också är
mer benägna att integrera sig i det svenska samhället. Den
effekt vi noterar skulle i så fall härröra från »individuell
integrationsvilja«, snarare än från rösträtt i riksdagsval. Man
skulle dock kunna hävda att vi i någon mån har beaktat denna
möjlighet. Medborgerlig allmänbildning inkluderas som förklaringsfaktor i analysen som presenteras i figur 7. Sannolikt
fångar detta mått åtminstone till viss del individens strävan
att bli integrerad i samhället. Analysen ger med andra ord
ett visst stöd för att den rösträtt i riksdagsval som följer med
medborgarskapet har en positiv inverkan på röstande i kommunala val. Det förefaller således som om vi nått en bit på
vägen mot en förklaring också av skillnaden i valdeltagande
mellan invandrade och infödda.
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Figur 7
Den samlade betydelsen av svenskt medborgarskap, kunskaper i svenska, övning i medborgerliga färdigheter, medborgerlig allmänbildning och politisk rekrytering för skillnader
i röstning mellan invandrade och infödda.

51%

49%

Kommentar: Det vita fältet visar den relativa försvagningen av det
ursprungliga sambandet mellan invandrarskap och röstning då hänsyn tas
till svenskt medborgarskap, jämte tidigare analyserade fyra resurser (jfr
cirkeldiagrammet för röstning i figur 6). Det svarta fältet visar hur mycket
av det ursprungliga sambandet som återstår att förklara efter att denna
kontroll genomförts. I likhet med tidigare bygger utvärderingen på en
jämförelse av regressionsanalyser. Också här har kontroller gjorts för
effekten av utbildning, ålder och kön.

Att förklara förklaringen
Vi ska nu återvända till de former av politiskt engagemang
för vilka vi har identifierat fyra betydelsefulla förklaringar
till de invandrades svagare aktivitetsgrad. Dessa förklaringar
skänker en bättre förståelse av hur orsakssambanden ser
ut. Eftersom invandrade tenderar att ha sämre kunskaper i
svenska, få mindre övning i medborgerliga färdigheter, ha
sämre medborgerlig allmänbildning och i lägre grad bli politiskt rekryterade tenderar de också att vara mer politiskt passiva och ha sämre politiskt självförtroende jämfört med de
infödda.
Här skulle berättelsen kunna sluta. Vi ska emellertid försöka nå ytterligare en bit på vägen mot en fullödig förklaring
av de invandrades demokratiska utanförskap. För att fullfölja
denna ambition måste vi beakta att den orsakskedja vi intresserar oss för kan innehålla fler länkar. Ett utvidgad förklaring
fordrar att vi söker förklaringsfaktorer som i teoretisk mening
befinner sig längre bort från det utfall vi söker förklara. Vi
har sett att de invandrade tenderar att ha ett mindre resurskapital och att detta i nästa led får negativa konsekvenser för
deras delaktighet i demokratin. Men vilka mekanismer ligger
bakom den skeva resursfördelningen? Hur kommer det sig
att de invandrade i mindre utsträckning än infödda får tillgång till de resurser som befrämjar möjligheterna till delaktighet i politik och samhällsliv?

48

UTANFÖR DEMOKRATIN?

Figur 8
Den utvidgade orsakskedjan mellan invandrarskap och politiskt engagemang.
Invandrarskap

Bakomliggande
resursfaktorer

Resurser

För att närma oss denna fråga för vi nu in länken »bakomliggande resursfaktorer« i orsakskedjan på det sätt som figur
8 illustrerar. I det följande ska vi undersöka om det negativa
sambandet mellan invandrarskap och resursfaktorerna kan
förklaras av skillnader mellan invandrade och infödda i termer av sådana bakomliggande faktorer.
Vilka bakomliggande resursfaktorer är intressanta i detta
sammanhang? Som vi nämnde inledningsvis i detta kapitel
identifierade de politiska sociologerna tidigt ett tydligt positivt samband mellan social status och politiskt deltagande (jfr
Nagel 1987, s. 58–59). De som tillhör den bättre bemedlade medelklassen är vanligen mer politiskt aktiva än de som
tillhör arbetarklassen. De högutbildade står vanligen politiskt starkare än de lågutbildade (jfr Petersson, Westholm &
Blomberg 1989, kap. 6). Det råder ingen tvekan om att skillnader i socioekonomisk status mellan medborgarna generellt
har betydelse för den politiska ojämlikheten i världens demokratier.
Socioekonomisk status brukar sägas innefatta komponenterna utbildning, inkomst och klasstillhörighet (Nagel 1987,
s. 58; jfr Verba & Nie 1972; Verba, Nie & Kim 1978). De
två förstnämnda av dessa komponenter har redan figurerat i
våra analyser. Utbildning har vi utnyttjat som en allmän kontrollvariabel (tillsammans med variablerna ålder och kön) i
syfte att isolera effekterna av invandrarskap. Inkomst var en
av de resursfaktorer vi analyserade ovan. Dess räckvidd som
förklaringsfaktor visade sig dock vara starkt begränsad.
Betydelsen av klasstillhörighet har vi däremot inte uppmärksammat. Det finns emellertid goda skäl att studera också
vad klasskillnader kan innebära för fördelningen av resursfaktorer mellan invandrade och infödda. Den svenska arbetsmarknadens sociala skiljelinjer tycks alltjämt avspegla sig i
olikheter när det gäller möjligheter att nå inflytande i samhället. Arbetare höjer i jämförelse med tjänstemän mer sällan
sin politiska röst; de uppger sig också ha mindre tilltro till
sin egen förmåga att kunna påverka (Petersson m.fl. 1998,
s. 88–92; jfr Petersson, Westholm & Blomberg 1989, s.
201–204). Förklaringen till detta kan mycket väl ligga i att
traditionella arbetaryrken ger relativt sett sämre tillgång till

Politiskt
engagemang
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de viktiga resurserna. Därtill skulle man kunna misstänka att
de invandrade oftare har svårare att konkurrera om tjänstemannajobben. Även invandrade med hög utbildning måste
kanske under lång tid »ta vad som står till buds«, och därmed försörja sig genom ett arbete för vilket de egentligen är
överkvalificerade (jfr Höglund 1998).
Individens position i yrkeshierarkin kan på så vis tänkas
vara en länk i den orsakskedja som vi försöker blottlägga.
Med 1990-talet färskt i minnet är det emellertid befogat
att studera betydelsen också av en helt annan skiljelinje på
den svenska arbetsmarknaden. I kölvattnet på makroekonomiska obalanser steg arbetslösheten i Sverige till nivåer som
påminde om 1930-talets depression. En central skiljelinje på
arbetsmarknaden går mellan de som har och de som inte har
ett arbete att gå till.
Utan tvekan drabbade den ekonomiska krisen de invandrade hårt – inte minst de som relativt nyligen hade kommit
till Sverige (jfr SCB 1997, s. 56–57). Här föreligger det skillnader mellan invandrade och infödda. Det finns skäl att förvänta sig att dessa skillnader kan betinga ojämlikhet i fråga
om resurser. Klassiska sociologiska studier har visat på arbetets betydelse, inte bara för individuell välfärd i snäv mening,
utan också för individens benägenhet att engagera sig i politik
och samhällsliv (Jahoda, Lazarsfeld & Zeisel 1971 [1933];
jfr Schlozman & Verba 1979; Adman 2000). Det är också
rimligt att anta att förvärvandet av resursfaktorer gynnas av
deltagande i arbetslivet (Pateman 1970; jfr Adman 1998).
Allt annat lika har den som går utan jobb färre möjligheter
att öva sina medborgerliga färdigheter. Hon eller han går
också miste om möjligheten att på arbetsplatsen bli rekryterad till politiska aktiviteter.
En ytterligare social sfär som skulle kunna ha betydelse är
föreningslivet. De föreningsaktiva kan på olika sätt förvärva
resurser som sedan kan komma att omsättas i engagemang,
oberoende av om de har arbete eller inte. Verksamhet i föreningar kan innefatta diskussioner på möten, författande av
ansökningar om ekonomiska bidrag och utarbetande av strategier för att nå ut till allmänheten. Aktiviteter av detta slag
kan mycket väl befrämja den föreningsaktives resurskapital.
Man lär sig saker som man annars kanske inte hade lärt sig.
Därtill exponerar man sig samtidigt för möjligheten att bli
uppmanad att delta i politiska aktiviteter.32
32 Den vida definition av politiskt engagemang som vi tillämpar
medger onekligen att vissa aktiviteter som utförs inom föreningslivet är politiska aktiviteter. Vi kan exempelvis tänka oss att
den lokala kulturföreningen uppvaktar kommunalråden i syfte
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Tabell 8
Skillnader mellan invandrade och infödda med avseende på tre bakomliggande resursfaktorer: klass, arbetssituation och föreningsaktivitet.

Skillnad mellan
invandrade och
infödda

Klass
(tjänsteman/arbetare)

Arbetssituation
(arbete/arbetslöshet)

Föreningsaktivitet

–

–

–

Kommentar: Resultaten bygger på en serie regressionsanalyser med variablerna klass, arbetssituation och
föreningsaktivitet som beroende variabler. För att isolera de direkta effekterna av invandrarskap har liksom tidigare
kontroller gjorts för utbildning, ålder och kön. I tabellen markerar » – « en statistiskt säkerställd negativ effekt av
invandrarskap (effekterna är statistiskt säkerställda på minst 95 procents säkerhetsnivå).

Vid sidan om arbetslivet skulle därmed föreningslivet
kunna utgöra en källa till integration av människor som
invandrat till Sverige. De invandrade som står utanför såväl
arbetsmarknaden som föreningslivet har sannolikt sämre förutsättningar att bli delaktiga i det svenska samhället. Integration i dessa båda avseenden kan däremot förväntas befrämja
benägenheten att engagera sig i den politiska demokratin (jfr
Soininen & Bäck 1999).
Verkligt intressant för vårt vidkommande är föreningslivets
betydelse om invandrade i allmänhet visar sig vara mindre
aktiva än infödda. Det är först i en sådan situation som föreningslivet skulle kunna alstra ojämlikhet i fråga om resursfaktorer mellan de båda befolkningskategorierna. Föreningar
är visserligen på ett annat sätt än arbetsplatser öppna för den
som vill vara med. Tillgänglig information indikerar dock att
de invandrade som grupp är mindre benägna än de infödda
att engagera sig i det civila samhället (SCB 1996, s. 55;
Petersson m.fl. 1998, s. 93–94).
Vi har därmed ringat in tre potentiellt betydelsefulla bakomliggande faktorer: klass, arbetssituation och föreningsaktivitet. En första empirisk granskning bekräftar också att
invandrade och infödda skiljer sig åt med avseende på dessa
faktorer. Tabell 8 visar hur invandrarskap samvarierar med
att få begagna kommunala lokaler för konsertverksamhet. En
handikappförening genomför kanske en manifestation med budskapet att stadens bibliotek bör bli mer lättillgängliga, och så
vidare. Många föreningsaktiviteter är samtidigt inte av politisk
karaktär. Även om måtten delvis överlappar varandra, fångar de
sannolikt ändå två substantiellt olika fenomen, det vill säga individers benägenhet till aktivitet i föreningslivet respektive deras
benägenhet till politisk aktivitet.
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klass, arbetssituation respektive föreningsaktivitet.33 Resultatet överensstämmer med den bild som tonat fram i tidigare forskning. De invandrade ligger som grupp betraktat
sämre till i samtliga avseenden. De återfinns mer sällan än de
infödda i tjänstemannayrken. Vi noterar att arbetslösheten
drabbar de invandrade i högre grad än de infödda.34 Invandrade är också mindre aktiva i föreningar än infödda svenskar.
Vi ska nu analysera betydelsen av klass, arbetssituation och
föreningsaktivitet i relation till den orsakskedja som tecknades ovan i figur 8. Metoden är här densamma som tidigare.
Vi undersöker i vilken grad de ursprungliga sambanden försvagas när kontroller införs för de bakomliggande resursfaktorerna. Här är det emellertid det direkta sambandet mellan
invandrarskap och de fyra resursfaktorerna som vi ska granska närmare (jfr figur 8 ovan).
Tabell 9 sammanfattar resultaten av de nya analyserna. I
likhet med tidigare innebär höga procentsiffror i tabellen
att det ursprungliga sambandet mellan invandrarskap och en
given resurs försvagas markant då vi inför kontroller för klass,
arbetssituation och föreningsaktivitet. Detta antyder att vi
finner en god del av förklaringen hos respektive bakomliggande faktor.
Av resultaten att döma tycks samtliga tre bakomliggande
faktorer kunna lastas för åtminstone någon del av de
ursprungliga negativa sambanden. Tydligast framträder detta
då vi granskar sambandet mellan invandrarskap och övning
i medborgerliga färdigheter. Detta samband försvagas märkbart då vi tar hänsyn till skillnader i såväl klass, arbetslöshet
som föreningsaktivitet. Vad betyder då detta? Sedan tidigare
vet vi att de invandrade i genomsnitt får sämre möjligheter
33 Variabeln »klass« delar in svarspersonerna, efter den uppgift de
lämnat om sitt yrke, i de två grupperna: »arbetare« och »övriga«.
Den senare gruppen utgörs av tjänstemän, företagare och jordbrukare. Yrkesuppgifter har lämnats av samtliga svarspersoner,
men i våra analyser ingår endast de som vid intervjutillfället var
förvärvsarbetande (en grupp som inkluderar de tillfälligt arbetslösa, men inte långtidsarbetslösa). Vårt mått på »arbetssituation«
bygger på en fråga om den intervjuade är arbetslös eller har varit
arbetslös under det senaste året. Slutligen bygger variabeln »föreningsaktivitet« på ett frågebatteri rörande en lista med 30 olika
föreningstyper. Svarspersonerna fick för varje föreningstyp svara
på om de var medlemmar, aktiva eller förtroendevalda. Vårt
index bygger på frågorna om aktivitet.
34 Sett till samtliga tillfrågade i medborgarundersökningen så uppger 11,6 procent av de invandrade att de saknar förvärvsarbete
och varit arbetslösa mer än 6 månader. Motsvarande siffra för de
infödda svenskarna är 3,4 procent.
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Tabell 9
Hur stor del av det negativa sambandet mellan invandrarskap och resurser som förklaras av
klass, arbetssituation och föreningsaktivitet (procent).

Kunskaper i svenska
Övning i medborgerliga färdigheter
Medborgerlig allmänbildning
Politisk rekrytering

Klass

Arbetssituation

Föreningsaktivitet

1
27
4
9

1
27
5
7

0
23
6
23

Kommentar: Siffrorna i tabellen anger den procentuella försvagningen av det direkta sambandet mellan invandrarskap och var och en av de fyra resursfaktorerna då kontroll görs för i tur och ordning klass, arbetssituation och
föreningsaktivitet. Resultaten bygger på parvisa jämförelser av en serie regressionsanalyser. Respektive sambands
styrka har mätts i form av ostandardiserade regressionskoefficienter. Reduceringar av enskilda samband på 20
procent eller mer anges med fet stil. Liksom tidigare gäller resultaten vid kontroll för utbildning, ålder och kön.

att öva medborgerliga färdigheter. Nu kan vi dra en kompletterande slutsats: Den ojämna tillgången på möjligheter
att öva medborgerliga färdigheter beror i hög grad på att
de invandrade oftare återfinns i arbetaryrken, att de oftare är
arbetslösa och att de i lägre grad är aktiva i föreningslivet. Det
sistnämnda sambandet får också märkbara återverkningar på
skillnader i politisk rekrytering. Vi såg tidigare att invandrade
mer sällan än infödda blir värvade till politisk verksamhet. En
god del av förklaringen till detta tycks ligga i att den politiska rekryteringen i hög grad sker i föreningslivet, och att
de invandrade därmed undgår dessa värvningsförsök. De går
som grupp på så vis miste om en »knuff i ryggen« som kan
innebära att man tar steget från politiskt passivitet till politisk
aktivitet.
Vad gäller övriga samband så tycks de bakomliggande
resursfaktorerna spela en mer blygsam roll. Det är visserligen
ingen tvekan om att arbetslöshet drabbar invandrade i avsevärt högre grad än infödda. Men även arbetslösa individer får
förfrågningar om deltagande i politiska aktiviteter. Arbetslösheten kan inte heller ges skulden för de invandrades lägre
medborgerliga allmänbildning. Även klasstillhörighet och
föreningsaktivitet har bara en marginell betydelse i detta avseende.
Skillnader i kunskaper i svenska är allra svårast att förklara.
Här tillför de bakomliggande faktorerna i princip ingenting.
Så som måttet på svenskkunskaper är konstruerat är det dock
endast variationer bland de invandrade som beaktas (som
tidigare nämnts så tilldelades alla infödda det maximala värdet på kunskaper i svenska). Icke desto mindre kan vi konstatera att förutsättningarna att lära sig svenska inte tycks
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Figur 9
Den samlade betydelsen av klass, arbetssituation och föreningsaktivitet för skillnader i resurser mellan invandrade och infödda.
Kunskaper i svenska
4%

Övning i medborgerliga färdigheter

41%

59%

96%
Medborgerlig allmänbildning

Politisk rekrytering

13%

34%

66%
87%
Kommentar: Vita fält visar den relativa försvagningen av sambandet mellan invandrarskap och respektive
resurs vid samtidig kontroll för klass, arbetssituation och föreningsaktivitet. De svarta fälten visar hur mycket
av de ursprungliga sambanden som återstår att förklara efter att kontroll genomförts för de tre bakomliggande
resursfaktorerna. I likhet med tidigare bygger utvärderingen på parvisa jämförelser av regressionsanalyser. Också här
har kontroller gjorts för effekten av utbildning, ålder och kön.

avgöras av den position en invandrad individ har på arbetsmarknaden. Inte heller tycks dessa förutsättningar vara påtagligt sämre för en invandrad individ som står utanför föreningslivet.
På samma sätt som tidigare kan vi ge en bild den sammanlagda betydelsen av de tre bakomliggande faktorerna. Cirkeldiagrammen i figur 9 visar hur styrkan i de ursprungliga sambanden reduceras då vi samtidigt tar hänsyn till skillnader i
klass, arbetssituation och föreningsaktivitet.
Den sammanlagda betydelsen av de tre bakomliggande
faktorerna är som synes väl värd att beakta. Som vi redan
konstaterat når vi visserligen inte särskilt långt när det gäller
att förklara skillnader i kunskaper i svenska eller i medborgerlig allmänbildning. Förklaringskraften med avseende på
övning i medborgerliga färdigheter är dock desto mer imponerande. En avsevärd del, nära 60 procent, av det negativa
sambandet mellan invandrarskap och övning i medborgerliga
färdigheter har sin grund i de invandrades svagare position

54

UTANFÖR DEMOKRATIN?

på arbetsmarknaden och i föreningslivet.35 Som vi ser förklarar detta också en betydande del av de skillnader som finns
i fråga om politisk rekrytering. Att invandrade får färre förfrågningar beror till synes på att de mer sällan befinner sig
där man som individ har en chans att få en förfrågan.36

Sammanfattning
De slutsatser vi dragit kan sammanfattas grafiskt. Figur 10
visar en fylligare version av den orsakskedja vars länkar vi
har analyserat i detta kapitel. Det bör noteras att detta är en
något förenklad framställning. Figuren återger de samband
som tydligast framträtt i analyserna.
Våra analyser har blottlagt flera betydelsefulla länkar i
orsakskedjan mellan invandrarskap och politiskt engagemang.
De invandrade är sämre rustade i fråga om vissa socioekonomiska och psykologiska resurser. Detta får konsekvenser för
deras möjlighet att ta aktiv del i det politiska livet. Vi har
visat att det negativa sambandet mellan invandrarskap och
politiskt engagemang till övervägande delen är indirekt. De
som invandrat är mindre aktiva i politiska partier, tar färre
politiska kontakter, deltar i färre manifestationer, ger uttryck
för lägre politisk självtilltro och upplever sig mindre kompetenta att överklaga myndighetsbeslut. Detta beror på att de
är systematiskt mindre bemedlade i fråga om fyra centrala
resurser: kunskaper i svenska, övning i medborgerliga färdigheter, politisk rekrytering och medborgerlig allmänbildning.
Ojämlikheten i resursnivå kan i sin tur delvis spåras till
ojämlikhet i fråga om bakomliggande resursfaktorer. Indirekt
befrämjas politiskt engagemang av en mer gynnsam position
på arbetsmarknaden och av delaktighet i föreningslivet. De
invandrade når mer sällan gynnsamma positioner i dessa avse-

35 Efter den samtidiga kontrollen av klasstillhörighet, arbetssituation och föreningsaktivitet är sambandet mellan invandrarskap
och övning i medborgerliga färdigheter inte statistiskt säkerställt
på 95 procents säkerhetsnivå.
36 Här vore det av intresse att gå ännu ett steg längre tillbaka i
orsakskedjan, och fundera över varför invandrarskapet leder till
en sämre position med avseende på klass, arbetslöshet och föreningsaktivitet. Med vårt datamaterial saknar vi tyvärr möjlighet att
undersöka detta. För att få en mer fullständig bild av mekanismerna bakom de invandrades lägre politiska engagemang finns
det sålunda ett behov av nya intervjuundersökningar, som både
innehåller frågor kring nyss nämnda spörsmål och politiskt engagemang.
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Figur 10
En sammanfattande bild av analysresultaten.
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enden. I förlängningen får detta negativa följder för deras
delaktighet i demokratin.
De invandrades svagare benägenhet att rösta kan dock inte
på samma sätt förklaras av den ojämlika resursfördelningen i
samhället. Här finns det som vi sett emellertid skäl att anta
att det juridiska medborgarskapet har betydelse. De invandrade personer som blivit svenska medborgare röstar i betydligt högre utsträckning i kommunala val. Den »halva rösträtt« som utländska medborgare förvärvar – rösträtt endast
i kommunala val – förefaller inte ge tillräckliga incitament
att delta i de i massmedia mindre uppmärksammade lokala
valen. Av våra resultat att döma gynnas de invandrades valdeltagande inte av resurser på det sätt som gäller för övriga
former av politiskt engagemang. Detta ter sig logiskt i så
måtto att röstning förmodligen är den minst resurskrävande
formen av politiskt deltagande.

Att förklara de ökade skillnaderna
I två tidigare forskarrapporter konstateras det att skillnaderna i politiskt engagemang mellan invandrade och infödda
har ökat under 1990-talet (Petersson m.fl. 1998; Teorell &
Westholm 1999a). Teorell och Westholm beskriver utvecklingen som »vår tids mest dramatiska förändring av den politiska jämlikheten i Sverige« (Teorell & Westholm 1999a s.
45). Utifrån detta forskningsläge är det naturligt att ställa
frågan vad som orsakat de ökade skillnaderna. Syftet med
detta kapitel är därför att söka efter faktorer som förklarar
ökningen. Allra först ska vi dock ge en närmare beskrivning
av de ökade skillnaderna.

Vad har hänt?
Med hjälp av den medborgarundersökning som genomfördes 1987 har vi goda möjligheter att undersöka förändringar
i engagemang. I den återfinns nämligen samma frågor kring
politiskt engagemang, som i medborgarundersökningen från
1997.37 Studier baserade på dessa datamaterial, av hur de
invandrades politiska engagemang förändrats över tid, har
genomförts tidigare (jfr Petersson m.fl. 1998; Teorell &
Westholm 1999a). Här ska vi dock försöka ge en mer fullständig bild av de förändrade skillnaderna i politiskt engagemang mellan invandrade och infödda.38
I figur 11 återfinns den genomsnittliga aktiviteten i respek37 Ett undantag gäller en av frågorna som ingår i indexet över manifestationsdeltagande. Frågan om man försökt påverka genom
penninginsamling (jfr tabell 1) har i detta kapitel bytts ut mot
frågan om man antingen försökt påverka genom penninginsamling eller genom ett ekonomiskt bidrag. Anledningen är att
endast den senare frågan återfinns i medborgarundersökningen
från 1987. Notera att medelvärdena för de invandrades och
de inföddas manifestationsdeltagande 1997 förändras något när
indexet modifieras. Vad gäller röstning har vi tillgång till uppgifter om deltagande i valen 1985, 1994 och 1998 (för 1998
handlar det om registeruppgifter).
38 Petersson m.fl. 1998 redovisar inga siffror rörande detta, utan
konstaterar bara ökade skillnader. I Teorell & Westholm 1999a
återfinns inte samtliga former av politiskt engagemang som inbegrips i våra analyser (mer om detta nedan).
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Figur 11
Skillnader i politiskt engagemang mellan invandrade och infödda 1987–1997.*
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Kommentar: Linjerna binder samman den genomsnittliga graden av engagemang bland invandrade och bland infödda
vid respektive undersökningstillfälle (1987 respektive 1997; för röstning avser dock mätpunkterna valen 1985, 1994
och 1998). De ökade skillnaderna mellan de invandrade och de infödda i fråga om röstning och politisk självtilltro
är statistiskt säkerställda. För övriga former av politiskt engagemang noteras inga statistiskt säkerställda förändrade
skillnader.

tive grupp vid de olika undersökningstillfällena. Bilden i den
tidigare forskningen bekräftas. Skillnaderna mellan invandrade och infödda har för flertalet former av politiskt engagemang ökat mellan 1987 och 1997. I synnerhet för röstning
kan vi notera en tydlig ökning. Ökade skillnader kan även
observeras för kontakter, politisk självtilltro och förmåga att
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överklaga. Vad gäller manifestationer förefaller skillnaderna
dock vara ungefär de samma vid de båda undersökningstillfällena, och i fråga om partiaktivitet kan vi till och med ana
en tendens till minskade skillnader. I det senare fallet har
aktiviteten bland invandrade inte minskat lika mycket som
bland infödda. Vidare är det bara ökningarna i fråga om röstning och politisk självtilltro som är statistiskt säkerställda.39

Kan vi förklara de ökade skillnaderna?
Vi kan sammantaget konstatera att det skett en ökning av
skillnaderna i politiskt engagemang, mellan invandrade och
infödda. Ökningen är inte dramatiskt stor, men den existerar likafullt för fyra av sex former av politiskt engagemang.
Vad kan denna utveckling tänkas bero på? Vi närmar oss
här den frågeställning som behandlades i kapitlet »Ojämlikhet i resurser som förklaring«. Även i det kapitlet prövade vi
olika förklaringar till skillnader i politiskt engagemang mellan
invandrade och infödda. Här för vi in tidsaspekten och gör
analysen dynamisk i stället för statisk. Vi ska nu undersöka
vad som förklarar förändring, och närmare bestämt de ökade
skillnaderna mellan invandrade och infödda.40
Vilken eller vilka faktorer är här av intresse? En naturlig
utgångspunkt utgör de förklaringsfaktorer som visat sig vara
fruktbara i kapitlet »Ojämlikhet i resurser som förklaring«.
Arbetslöshet är av särskilt intresse. En betydande förändring
i det svenska samhället under 1990-talet är den dramatiska
ökningen av antalet arbetslösa. Arbetslösheten har dessutom
ökat betydligt mer bland invandrade än bland infödda (Statistisk Årsbok ’99, s. 195–196; SCB 1997, s. 56–61). En till
synes befogad misstanke är att detta haft en negativ inverkan
på de invandrades politiska deltagande och politiska självförtroende. Med tanke på att arbetslösheten ökat mer bland de
39 Detta konstateras även i Petersson m.fl. 1998, s. 94. Notera att
det endast är den ökade skillnaden mellan valen 1985 och 1998
som är statistiskt säkerställd, och inte den ökade skillnaden mellan valen 1985 och 1994. Om resultatet med avseende på kontakter betraktas ur andelsperspektivet (se kapitlet »En förfinad bild«)
framstår de ökade skillnaderna som större. Om resultaten för partiaktiviteter betraktas ur andelsperspektivet tycks inte längre skillnaderna ha minskat, utan tvärtom ökat en aning. Anledningen är
att den relativa minskningen av partiaktiviteter är större bland de
invandrade än bland de infödda, jfr Petersson m.fl. 2000.
40 För en beskrivning av hur analyser av detta slag utförs, se Petersson, Westholm & Blomberg 1989, s. 326–334; och Teorell &
Westholm 1999b, s. 160–162.
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invandrade skulle konsekvensen kunna bli att skillnaderna i
engagemang mellan invandrade och infödda ökat ytterligare.
Till att börja med genomför vi analyser i vilka kontroll görs
för kön, ålder och utbildning. Anledningen är att vi vill vara
säkra på att de ökade skillnaderna verkligen förklaras av faktorer som ingår i teorin, och inte av bakgrundsfaktorer såsom
kön, ålder och utbildning.41 Resultaten vi erhåller är kanhända
något förvånande. Redan dessa bakomliggande faktorer visar
sig mer eller mindre vara tillräckliga. Vi behöver i princip inte
använda resursteorin, för att förklara det vidgade gapet.
Av kontrollfaktorerna är utbildning särskilt betydelsefull.
Orsaken är följande: både 1987 och 1997 har utbildning en
tydlig positiv effekt på politiskt engagemang, för invandrade
liksom för infödda. Vad som hänt är att de inföddas utbildningsnivå ökat märkbart mellan de båda undersökningstillfällena. Det samma gäller inte de invandrade, vilka snarast befinner sig på samma nivå.42 1987 var de invandrade i genomsnitt
något högre utbildade, men de infödda var i princip i kapp
1997. Invandrarskap hade i realiteten ungefär samma effekt
på politiskt engagemang 1987 och 1997. Emellertid doldes
en del av effekten 1987 av att de invandrade då hade ett försprång gentemot de infödda i fråga om utbildning. Först vid
kontroll för utbildning framträder den verkliga bilden.
Mer precist så kan vi konstatera att våra kontrollfaktorer
förklarar det mesta av de ökade skillnaderna mellan invandrade och infödda i fråga om kontakter, manifestationer och
politisk självtilltro. För två former av politiskt engagemang,
röstning och förmåga att överklaga, når vi förvisso inte riktigt så långt. När det gäller röstning visar sig återstoden av
ökningen dock till relativt stor del kunna förklaras med hjälp
av bakomliggande resursfaktorer.43 Det samma gäller inte för
förmåga att överklaga. Denna form av politiskt engagemang
är den enda för vilken det återstår vissa ökade skillnader efter
kontroller för olika resursfaktorer. Vad detta beror på kan vi
endast spekulera om. Medborgarundersökningen från 1987
saknar frågor om flera av de resursfaktorer vars betydelse vi
undersökte i kapitlet »Ojämlikhet i resurser som förklaring«.
41 I den ursprungliga versionen av den resursbaserade teorin ingår
utbildning som förklaringsfaktor, jfr Verba, Schlozman & Brady
1995. Här betraktas denna faktor dock som kontrollfaktor (jfr
kapitlet »En förfinad bild«).
42 Det genomsnittliga antalet års utbildning var 11,5 år för de
invandrade 1987, och 11,8 år 1997. Motsvarande siffror för
de infödda är 10,6 år respektive 11,6 år. Skillnaden i utbildningsnivå mellan invandrade och infödda är statistiskt säkerställd
1987, men inte 1997.
43 Det är yrkesposition (huruvida man är företagare eller anställd)
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Vi vet inte hur resultaten skulle se om vi hade haft möjlighet
att inbegripa faktorer såsom kunskaper i svenska, medborgerlig allmänbildning, politisk rekrytering och övning i medborgerliga färdigheter även i denna analys. Möjligen skulle vi
också i detta fall ha kunnat förklara bort återstoden av det
vidgade gapet.44
Så långt förklaringar vad gäller förändring till de invandrades nackdel. För en engagemangsform, närmare bestämt partiaktiviteter, fann vi att skillnaderna mellan invandrade och
infödda minskat. Denna förändring visar sig kunna förklaras
med hjälp av teorin vi tillämpar. Förklaringen har mer precist att göra med politiskt intresse. Denna faktor har en tydlig positiv effekt på partiaktiviteter både 1987 och 1997. De
invandrades politiska intresse ökade mellan 1987 och 1997,
medan nivån för de infödda var nära nog oförändrad under
samma tidsperiod. Som ett resultat av detta är de infödda nu
endast obetydligt mer intresserade av politik än de invandrade. Detta förklarar i sin tur varför skillnaden i aktivitetsgrad mellan invandrade och infödda minskar med avseende
på partiaktiviteter.45 De invandrade har närmat sig de infödda
i fråga om politiskt intresse, med följd att de också närmat
sig i fråga om aktivitetsgrad i politiska partier.

Sammanfattning
Vi har i detta kapitel sett att den ökade skillnaden i politiskt
engagemang mellan invandrade och infödda till stor del förklaras av relevanta sociala bakgrundsfaktorer. Vår slutsats är
att det i huvudsak är den ökade utbildningsnivån för infödda
som orsakat de ökade skillnaderna i engagemang.
En annan slutsats dras i den enda tidigare forskarrapport
som har försökt förklara de ökade skillnaderna. Teorell och
och i viss mån arbetslöshet som här har en viss effekt. Detta
framkommer tydligast för deltagandeformen röstning. Tillsammans med kön, ålder och utbildning förklarar yrkesposition och
arbetslöshet i princip även bort de återstående ökade skillnaderna i fråga om kontakter och manifestationer.
44 Samtliga bakomliggande resursfaktorer återfinns i medborgarundersökningen från 1987. Det samma gäller tid och politiskt
intresse. Övriga resursfaktorer som presenteras i tabell 4 saknas
dock i medborgarundersökningen från 1987.
45 I Sverige har det skett en generell minskning i partiaktiviteter,
jfr Petersson m.fl. 2000. Minskningen har dock inte blivit så
stor som man skulle kunna vänta för de invandrade som helhet,
på grund av att det politiska intresset ökat hos denna grupp. Därför minskar skillnaden i partiaktiviteter mellan invandrade och
infödda.
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Westholm (1999a) finner, i sin studie av hur den politiska
jämlikheten utvecklats över 30 år i Sverige, att den politiska
ojämlikheten mellan invandrade och infödda ökat, särskilt
under 1990-talet. Vidare finner de att skillnaderna mellan
invandrade och infödda i politiskt engagemang inte kan förklaras av relevanta sociala bakgrundsfaktorer.
På grund av det 30-års perspektiv de anlägger har Teorell
och Westholm varit tvungna att använda sig av intervjufrågor
behäftade med mättekniska svagheter. Därför har inte alla
centrala aspekter av det politiska engagemanget kunnat studeras.46 De skilda mätverktygen är troligen förklaringen till
undersökningarnas olika slutsatser. Med tanke på de problem
som indikatorerna i Teorell och Westholms studie är förknippade med vågar vi hävda att vår slutsats är den mer tillförlitliga. De ökade skillnaderna i politiskt deltagande och politiskt självförtroende mellan invandrade och infödda går att
förklara. I synnerhet har utbildningsfaktorn en framträdande
roll.

46 Problematiken diskuteras av Teorell och Westholm (1999a s.
16–19) som jämte medborgarundersökningarna använder sig
av levnadsnivåundersökningarna (de senare undersökningarna
genomförs av Institutet för social forskning). Teorell och Westholm har förvisso tillförlitliga indikatorer på förmåga att överklaga och partiaktiviteter (med avseende på dessa former av
politiskt engagemang blir för övrigt slutsatserna desamma som i
vår rapport). På grund av bristande jämförbarhet över tid ingår
däremot inte röstning i Teorell och Westholms analyser. Den
enda intervjufråga i deras undersökning som motsvarar vår kontaktdimension är förenad med mätproblem. I frågeformuleringen
(»Har du någon gång tagit kontakt med någon person i ansvarig ställning för att påverka ett beslut i en samhällsfråga?«) saknas tidsgräns för när aktiviteten tidigast måste ha skett. Därmed
får de infödda en oförtjänt fördel. En invandrad person har på
grund av att denne bara levt en del av sitt liv i Sverige haft mindre tid på sig att utföra sådana politiska aktiviteter, jämfört med
en lika gammal infödd person. Invandrade och infödda kan vara
lika benägna att kontakta till exempel politiker, och göra det i
genomsnitt lika ofta, men utan att detta fångas av det mått Teorell och Westholm använder. Risken finns att skillnaderna i politiskt engagemang mellan invandrade och infödda bedöms vara
större än vad de faktiskt är. Vad gäller manifestationer har Teorell och Westholm endast kunna använda en indikator, närmare
bestämt demonstrationsdeltagande. Engagemangsformen politisk självtilltro har Teorell och Westholm inte haft möjlighet att
undersöka alls. Däremot studerar de faktorn »individuell opinionsbildning«, som snarast motsvarar resursfaktorn »övning i
medborgerliga färdigheter« i vår undersökning.

Politiska konsekvenser
Det politiska engagemanget i Sverige är ojämlikt fördelat. De
som invandrat till Sverige är i mindre grad politiskt aktiva,
och har mindre tilltro till de egna möjligheterna att påverka
politiken än de infödda. Dessa omständigheter har klarlagts
av tidigare forskning, och bekräftas även i vår rapport. Dessutom har vi konstaterat att de invandrade tycks uppvisa ett
lägre politiskt engagemang oavsett geografiskt ursprung.

Är politisk integration möjlig?
Utifrån slutsatserna i denna undersökning kan vi emellertid
förfina den bild som tonat fram i tidigare forskning av de
invandrade som en passiv grupp utan politiskt självförtroende. Våra resultat visar att politisk integration av invandrade
faktiskt verkar vara något som kan uppnås. Ju längre tid
en invandrad person befunnit sig i Sverige, desto mer politiskt engagerad tenderar hon eller han att vara. De som varit
i Sverige under längst tidsperiod närmar sig märkbart de
infödda i fråga om engagemang. Barnen till de invandrade är
till och med i kapp.
Resultaten visar att politisk integration tycks vara möjlig,
men att det är en process som tar tid. Denna slutsats är
egentligen föga förvånande. Som vi tidigare konstaterat gynnas det politiska engagemanget av resurser som kunskaper
i svenska språket och kunskaper om politik. Kunskaper som
dessa tar tid att förvärva. Situationen för en nyanländ invandrad person kan på vissa punkter liknas vid den som en
infödd förstagångsväljare står inför. Förstagångsväljaren har
inte hunnit skaffa sig den information och de kunskaper som
inverkar positivt på röstning. Även denna grupp uppvisar ju
en lägre aktivitetsgrad (se till exempel Petersson, Westholm
& Blomberg 1989, kap. 6; jfr även Bäck & Soininen 1996).

Åsiktsskillnader mellan
invandrade och infödda
Även om invandrade med tiden tycks integreras politiskt kan
gruppens lägre politiska engagemang utgöra ett demokratiskt problem. Politiska aktiviteter är det sätt genom vilket
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medborgarnas åsikter framförs till beslutsfattare och makthavare. Då invandrade som grupp är sämre representerade
bland de aktiva kan konsekvensen bli att de invandrades åsikter beaktas i mindre grad. De politiska preferenser som förmedlas av de aktiva samhällsmedlemmarna kan således ge en
skev bild av preferenserna hos befolkningen som helhet (jfr
Verba, Schlozman & Brady 1995, kap. 6).
Medborgarundersökningen från 1997 ger oss vissa möjligheter att undersöka i vilken grad invandrade och infödda
har olika preferenser i politiska spörsmål. I intervjuundersökningen ställdes frågor om den svarandes åsikter i elva centrala
politiska sakfrågor. Figur 12 visar åsiktsskillnaderna.
Överlag handlar det om små åsiktsskillnader mellan invandrade och infödda. Man kan exempelvis notera de försumbara
skillnaderna i inställning till antalet invandrade som bör tas
emot. Inte i något fall uppgår skillnaderna mellan de båda
grupperna ens till ett steg på skalan mellan 0 och 10.47
Helst skulle vi här velat ha tillgång till fler intervjufrågor
rörande synen på invandrings- och integrationspolitiken. De
frågor vi har kunnat använda har inte uttryckligen utformats
för vårt specifika syfte. Så långt vi vågar dra några slutsatser,
tycks dock åsikterna i olika sakfrågor endast skilja sig marginellt mellan invandrade och infödda.
En ytterligare reservation är på sin plats. Vi är medvetna
om att de invandrade är en heterogen grupp. I dessa analyser
har vi inte delat in denna grupp i några mindre beståndsdelar, till exempel på basis av ursprungsland. Vi har dock belägg
för att de invandrade som helhet inte skiljer sig märkbart från
de infödda vad gäller åsikter i en rad politiska sakfrågor.48
Analysen ovan kan motiveras av en syn på politiskt delta47 De intervjuade har även fått placera in sin egen politiska inställning
på en så kallad vänster–högerskala. Skalan löper från 0 (»långt till
vänster«), via 5 (»varken höger eller vänster«) till 10 (»långt till
höger«). Båda gruppernas medelvärden återfinns i mitten, nära
värdet »varken vänster eller höger«. Den lilla skillnad som existerar mellan gruppernas medelvärden är inte statistiskt säkerställd.
48 Vi har emellertid undersökt skillnader i åsikter i de olika sakfrågorna, med de invandrade fördelade efter geografiskt ursprung
utifrån så finfördelade indelningar vi funnit fruktbara för analys
(se kapitlet »En förfinad bild«). Resultaten tar för stor plats för att
kunna presenteras i någon tabell eller figur här. Värt att notera är
att de grupper vi då erhåller inte i något eller bara i något enstaka
fall avviker mer än ett steg från de infödda på den 11-gradiga
skalan, i fråga om genomsnittliga åsikter. Som vi tidigare noterat
finns det inte heller några påtagliga skillnader mellan infödda
och invandrade vad gäller frågan om den politiska dagordningens
utseende.
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Figur 12
Inföddas och invandrades åsikter i elva politiska sakfrågor.
De offentliga anslagen till skola och utbildningsväsende
Infödda
Invandrade
Antalet invandrare som Sverige tar emot
Infödda
Invandrade

8,0
7,6**

3,9
4,1

Jämställdheten mellan kvinnor och män
Infödda
Invandrade

6,9
6,7

De offentliga anslagen till försvaret
Infödda
Invandrade

4,5
4,7

Användningen av kärnkraft
Infödda
Invandrade

4,1
4,3

De offentliga anslagen till sjukvården
Infödda
Invandrade

8,6
8,4**

Fackets inflytande i anställningsfrågor
Infödda
Invandrade

5,9
6,2*

U-landsbiståndet
Infödda
Invandrade

4,8
5,0

Byggandet av nya vägar för biltrafiken
Infödda
Invandrade

5,3
5,5

Statens utgifter
Infödda
Invandrade
Den allmänna skattenivån
Infödda
Invandrade

4,1
4,6**
3,5
3,2**

Kommentar: Staplarna anger medelvärden för respektive grupp. De intervjuade har fått ange i vilken grad de
anser att de företeelser som räknas upp i figuren bör förändras. Svaren har angivits på en skala som löper från
0 (»bör minskas mycket kraftigt«) till 10 (»bör ökas mycket kraftigt«).Värdet 5 står för »bör varken ökas eller
minskas«.
* Statistiskt säkerställd skillnad mellan de invandrade och infödda på 90 procents säkerhetsnivå.
** Statistiskt säkerställd skillnad mellan de invandrade och infödda på 95 procents säkerhetsnivå.
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gande som i första hand ett medel till inflytande. En sådan
syn saknar inte utmanare. Enligt den deltagardemokratiska
traditionens förespråkare kommer politiskt deltagande att
utveckla och förädla individen som samhällsmedborgare (jfr
Pateman 1970). Därför är det angeläget att så många som
möjligt är aktiva. Sett ur detta perspektiv måste det lägre
politiska deltagandet och politiska självförtroendet bland de
invandrade betraktas som problematiskt, oavsett om deras
politiska åsikter skiljer sig från de inföddas eller ej.

Sammanfattning
Med denna rapport har vi hoppats kunna förfina och fördjupa bilden av de invandrades politiska utanförskap. Innan
vi sammanfattar våra resultat är det på sin plats med ett påpekande. Vår studie till trots finns det behov av ytterligare forskning. En intervjuundersökning baserad på ett större urval av
invandrade personer skulle förbättra möjligheterna att göra
analyser med detaljerade indelningar utifrån ursprungsland.
Det önskvärda datamaterialet bör, jämte de omfattande frågor kring politiskt engagemang som ingår i medborgarundersökningarna från 1987 och 1997, även innehålla information som vi här saknat tillgång till. Frågor om hur invandrade
upplever sina möjligheter att få arbete, i vilken grad de upplever sig förfördelade på grund av sitt invandrarskap och liknande vore intressanta.
I inledningen av rapporten konstaterade vi två saker. För
det första att man i den tidigare forskningen funnit att invandrade uppvisar ett lägre politiskt engagemang än infödda. För
det andra att den tidigare forskningen i huvudsak uppehållit
sig vid rena beskrivningar, och att det finns behov av fördjupning och förklaring. På denna punkt har vi velat ge ett
bidrag. Det har nu blivit dags att sammanställa vad vi funnit.
I kapitlet »En förfinad bild« försökte vi mer i detalj beskriva
de invandrades politiska engagemang. Vi fann att det är av
betydelse vilken del av världen man kommer från och hur
länge man vistats i Sverige. De som invandrat från västvärlden (»första världen«) är generellt mer aktiva. Vidare är den
politiska delaktigheten större bland individer som bott längre
tid i Sverige. Samtidigt kvarstår skillnader mellan invandrade
och infödda. Det är inte så att endast vissa grupper av
invandrade ensamma bär ansvaret för det negativa sambandet
mellan invandrarskap och politiskt engagemang. Invandrade
uppvisar överlag ett lägre politiskt engagemang än infödda,
oberoende av geografiskt ursprung och hur länge de befunnit sig i Sverige. Ett annat resultat vi funnit är att boende i så
kallade utsatta bostadsområden inte har någon negativ inverkan på invandrades politiska deltagande och politiska självförtroende.
I kapitlet »Ojämlikhet i resurser som förklaring« var vårt
syfte att finna orsakerna till de invandrades lägre politiska
engagemang. Det låga valdeltagandet bland invandrade visar
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sig vara svårt att förklara. Vad gäller övriga former av politiskt
engagemang – partiaktiviteter, kontakter med makthavare,
manifestationer, politisk självtilltro och självupplevd förmåga
att överklaga – visar sig däremot vissa socioekonomiska och
psykologiska resurser ha stor betydelse. De invandrades relativa politiska passivitet och låga politiska självförtroende kan
förklaras av att de inte har lika goda kunskaper i svenska språket, att deras medborgerliga allmänbildning om förhållandena i Sverige inte är lika omfattande, att de i mindre grad
får öva medborgerliga färdigheter på arbetet och i frivilligorganisationer och att de i mindre grad får förfrågningar om
deltagande i politiska aktiviteter. Att de invandrade i mindre
grad har tillgång till dessa centrala resurser förklaras i sin tur
av att de är mindre bemedlade i fråga om bakomliggande
resursfaktorer. I jämförelse med de infödda är de invandrade
oftare arbetslösa, återfinns oftare i arbetaryrken och är överlag mindre aktiva i föreningslivet.
I kapitlet »Att förklara de ökade skillnaderna« sökte vi orsakerna till de ökade skillnader mellan invandrade och infödda
som tidigare forskning pekat på. Vi finner att de ökade skillnaderna i politiskt engagemang under 1990-talet främst förklaras av de inföddas ökade utbildningsnivå. De infödda har
alltså i detta viktiga avseende stärkt sina positioner i relation
till de invandrade.
I kapitlet «Politiska konsekvenser« undersökte vi hur
invandrade och infödda skiljer sig åt i fråga om politiska åsikter. Vi kan konstatera att invandrade som grupp betraktat har
ungefär samma inställning som de infödda i 11 politiska sakfrågor. Så vitt vi kan se får därmed skillnaderna i engagemang
inte konsekvenser för de åsikter som förmedlas från medborgarna till de politiska makthavarna.
Avslutningsvis vill vi framhålla att de resurser som förklarar det lägre engagemanget hos invandrade har vissa gemensamma egenskaper. Det rör sig om föränderliga faktorer. De
är inte bestämda av uppväxten i en viss typ av familj eller av
kulturellt ursprung. Våra resultat erbjuder därmed en utmaning för den praktiska integrationspolitiken. De viktiga resurserna för politisk integration är inte avgjorda en gång för
alla.
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