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Abstract 

This thesis focuses on the problems involving immigrants and their voting 
behaviour in Sweden. We presuppose that immigrants vote in a far less extent 
than Swedish citizen according to general statistics. We try to explain and give 
solutions to this problem. To our help we use both integration theory focusing on 
multiculturalism and electoral participation theories.   

Starting off in these two theories, we have further analyzed a number of 
policies issued to solve the participation dilemma. The policies were issued in 
order to elevate the socio-economic standards, inform citizens and close the 
distance between voters and politicians. 

Our results show that what work best is long term ventures aiming at 
integrating immigrants to the Swedish society. Furthermore, politicians are the 
most important players in this arena. It is up to them to reach out to the whole 
community. Lastly, electoral participation theories need to be taken into account. 
Sweden has to make sure that the electoral process is as easy as possible and that 
the individual’s interest in politics easily can be transformed into an electoral 
action. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Den allmänna trenden är att valdeltagandet under de senaste decennierna sjunker i 
de flesta länder. Sverige är tyvärr inget undantag. Någon kanske frågar sig, om 
denna utveckling mot ett lägre deltagande är något skäl till oro? Vårt svar är 
oundvikligt jakande! Inte för att ett lägre valdeltagande i sig är skadligt för 
demokratins överlevnad och funktionssätt, så till vida att de som röstar är 
representativa för hela befolkningen. Tillgänglig forskning visar dock att ett lägre 
valdeltagande även innebär en större ojämlikhet i valdeltagandet. Då 
valdeltagandet sjunker är det framför allt i de socialt och ekonomiskt svaga 
grupperna som fallet är som störst, röstning har blivit en klassfråga (Lijphart 
1997, Bennulf & Hedberg 1999, Holmberg 1990).  

Det finns även ett tydligt samband mellan socioekonomisk status och 
partipreferenser. Ett lägre valdeltagande kan föra med sig, allt annat lika, att den 
relativa storleken partierna emellan förändras, vilket är ett tydligt demokratiskt 
hot (jmf Bengtsson 2003: 5). Med ett allt lägre valdeltagande i stort och i 
synnerhet i utvalda grupper kan det vara svårt att leva upp till regeringsformens 
första paragraf första kapitlet första stycket att: ”All makt i Sverige utgår från 
folket” (Gregow 2005: XXI). 

Valdeltagande kan ses som en indikator på hur uppslutningen kring 
demokratin är. Generellt sett är ett fallande valdeltagande och ett extra svagt 
deltagande från vissa gruppers sida, ett tecken på demokratisk ohälsa. I Sverige 
har ett fallande valdeltagande varit ett faktum under en längre tid och även om vi i 
internationell jämförelse har ett relativt högt valdeltagande, så är de ständigt 
sjunkande talen ett hot. Den befolkningsgrupp som kan räknas till invandrare har 
haft ett särskilt stort ras, där det kommunala valdeltagandet bland invandrarna 
minskat från dess införande 1976 från 60 % till kring 35 % i det senaste valet 
(SCB). Även bland naturaliserade invandrare är valdeltagandet mindre än hos 
infödda svenskar. Detta kan ses som ett uttryck för en pågående etnisk 
ghettofiering av det svenska samhället, vilket både undergräver demokrati och 
tolerans. Det är allvarligt att invandrare och naturaliserade svenskar inte tar aktiv 
del i politiken. Dessa grupper har en tendens att betraktas som det politiska 
problemet snarare än som en berörd grupp med erfarenhet och kunskap om det 
aktuella politiska området. Detta skapar problem för den mångkulturella 
demokratin. 

 1



 

1.2 Syfte och problemställning 

 
Syftet med vår uppsats är att belysa de faktorer som gör att invandrare och till viss 
del även naturaliserade svenskar inte röstar i samma utsträckning som infödda 
svenskar. Vad har det gjorts för satsningar och hur väl har de fungerat. Vi har 
även en konstruktiv ambition i uppsatsen där vi vill försöka komma med förslag 
på vägar som regeringen skulle kunna ta för att öka röstningsfrekvensen hos 
ovannämnda grupper. Vi har valt att väva samman integrationsteori och 
valforskningsteori, vilket kommer att göra vår framställning något unik, då detta 
inte vanligtvis görs inom detta forskningsområde. Vår förhoppning är att göra 
observationer som inte tidigare gjorts. Den huvudsakliga frågeställningen som 
mynnar ut utifrån detta syfte är därför: 
 
Hur skall Sverige gå tillväga för att öka valdeltagandet i invandrargrupper och 
bland naturaliserade invandrare? 
 

1.3 Begreppsdefinition av invandrare och 
naturaliserade invandrare 

Genomgående i uppsatsen kommer orden invandrare och naturaliserade svenskar 
att användas. Vi ämnar i detta stycke kort förklara vår innebörd av dessa begrepp. 
Charles Westin förklarar i boken Mångfald integration och andra ord (s 98) ordet 
invandrare så här: ”En invandrare är en person som flyttat från ett land till ett 
annat för att bosätta sig där en längre tid eller permanent. Att invandra är att 
komma och bosätta sig i ett annat land än hemlandet”. Begreppet invandrare kan 
dock förklaras både på ett snävare och vidare sätt. Då invandrarverket fick 
ansvaret för samordning av statistiken över invandrare och invandring ledde detta 
till en översyn av terminologin. I den officiella statistiken framträder tre typer av 
definitioner. Utländsk medborgare är snävast och utrikes bakgrund vidast. I mitten 
återfinns utrikes födda vilket både innefattar svenska och utländska medborgare 
(Freyne-Lindhagen & Pettersson 2000: 18f).  

I vår framställning kommer avgränsningar att göras som är relevanta för 
röstning/valdeltagande. Därmed kommer frågan om medborgarskap ha avgörande 
betydelse. Med invandrare avser vi människor som inte besitter ett svenskt 
medborgarskap men som har varit skrivna i Sverige så pass länge att de har 
rösträtt i de kommunala och regionala valen (3år). Naturaliserade invandrare är 
personer som har haft utländskt medborgarskap men som har bytt till ett svenskt 
medborgarskap (även de som har dubbelt medborgarskap räknas som 
naturaliserade). För att bli naturaliserad krävs som huvudregel att invandraren 
varit i Sverige i fem år (två år för nordbor, även äkta makar och flyktingar kan få 
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viss förkortning av vistelsetiden) (Westin 1999: 90). Vi är medvetna om att 
gruppen naturaliserade svenskar är något problematisk, då den inte tar hänsyn till 
andra generationens invandrare och dylikt. Vi har dock svårt att se var man i annat 
fall skulle ha dragit gränsen och att denna gränsdragning är den mest naturliga om 
än inte odiskutabel.  

 

1.4 Metod och material 

Hela forskningsprocessens resultat formas utefter den metod och det material som 
används (Lundquist 1993: 95). Vi kommer därför om än i kort utförande nedan, 
föra en diskussion om de val vi har gjort i denna uppsats, angående metod och 
material. 
 

1.4.1 Metod 

Valet av metod är avgörande för uppsatsens resultat, detta visar hur forskaren har 
gått tillväga för att uppnå sitt resultat. Olika metoder på samma verklighet eller 
samma material kan såvida alla andra parametrar är lika leda till att forskaren får 
fram helt olika resultat, därför kan valet av metod anses som ett moment i 
forskningsprocessen som inte får bagatelliseras (Lundquist 1993: 96f). 

Uppsatsens kan delvis sägas ha en normativ karaktär, det vill säga besvara 
frågan hur något bör vara eller hur något bör utföras. I det teoriavsnitt som 
behandlar det politisktfilosofiska perspektivet berörs allmänt frågor om hur en stat 
bör vara utformad, samt vilken invandrarpolitik som bör användas et cetera. I en 
framställning som har en normativ karaktär kommer det alltid att finnas 
värderingar med. Lennart Lundquist anser (s. 86) att värden alltid finns med i en 
vetenskaplig text, vare sig den är uttalat normativ eller ej. Var gång en författare 
gör ett val vilar det på värdepremisser. Även den mest positivistiske forskare gör 
alltid ett val och det finns alltid en risk att denne döljer sina värderingar eller är 
omedveten om dem. Vi har svårt att se, att det inom det statsvetenskapliga 
paradigmet skulle kunna gå att genomföra en helt värderingsfri forskning. 
Forskarens personliga värderingar är nästan alltid närvarande i den vetenskapliga 
processen (Lundquist 1993: 85f, Marsh & Furlong 2002: 17ff, Badersten 2004: 7).  

Uppsatsen har även kvantitativa drag. De kvantitativa dragen ser vi tydligt i 
form av den valstatistik som vi hämtat från SCB och Holmberg & Oscarsson. 
Mycket av den valforskning som utgör fundamentet i den andra teoridelen i 
uppsatsen byggs på kvantitativa studier (ofta i form av enkätundersökningar), då 
den forskningen ofta innefattar många undersökningsenheter där systematiska och 
strukturerade observationer görs för att forskaren skall kunna göra 
generaliseringar (jmf Lundquist 1993: 104f).  
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Det är viktigt att påpeka att det inte råder några vattentäta skott mellan 
kvantitativ och kvalitativ forskning, i princip samtliga idag verkande forskare 
inom samhällsvetenskap och humaniora använder sig av en metodologi som både 
innehåller kvantitativa och kvalitativa inslag, ofta så integrerade med varandra att 
skillnaden upplösts (Bjereld, Demker och Hinnfors 2002: 116). 

1.4.2 Material 

Det material som vi använt oss av utgörs av sekundärmaterial i form av böcker, 
tidskriftsartiklar, offentliga utredningar (SOU:s) och propositioner. Vi är väl 
medvetna om att det är ett brett material vi har gått igenom och vi har inte gjort så 
mycket av djuplodningar i enskilda fall. Detta är ett medvetet val då vi har valt att 
fokusera på framställningens bredd framför djup. Det finns alltid en risk med att 
ha ett brett material. När relevant material väljs bort, finns det en uppenbar risk att 
väsentligheter missas och därvid att slutsatserna blir tveksamma (jmf Esaiasson 
mfl 2004: 244).  

Som alltid när man handskas med sekundärmaterial är det viktigt att vara 
kritisk i sin läsning, då man inte kan vara helt säker i vilket syfte som materialet 
framställts. Vissa av källorna är tagna från Internet (främst regeringens hemsida). 
Detta innebär enligt vår mening inget större problem, då vi är medvetna om 
riskerna, samt att vi granskar dessa källor minst lika kritiskt som andra källor. 
Internet är idag en så stor informationskälla, att det numera nästintill är omöjligt 
att skriva en vetenskaplig text utan att ha Internet till sin hjälp.  

Vi har valt att inte använda oss av primärmaterial, eftersom det har funnits 
mycket sekundärmaterial att utgå ifrån. Det har i vårt fall känts lite överflödigt 
med exempelvis intervjuer. Att använda sig av intervjuer medför även en 
uppenbar risk genom syndromet ”som man ropar får man svar”. Dem med lite 
erfarenhet av frågeundersökningar vet att näst intill två likalydande frågor kan ge 
upphov till helt olika svar (jmf Esaiasson mfl 2004: 270). 

1.5 Avgränsningar 

Då det problemområde vi valt är omfattande och då det finns mycket material att 
tillgå har vi gjort vissa avgränsningar. Studien fokuserar endast på fallet Sverige 
och den av Sverige förda invandrarpolitiken. Vi har också valt att inrikta oss på 
valdeltagande, övrig politisk aktivitet, såsom partiengagemang och dylikt ligger 
utanför uppsatsens problemområde. Det finns uppgifter om att olika 
invandrargrupper med olika etniskt ursprung röstar i olika stor utsträckning (se 
exempelvis Bäck & Soininen 1994: 89, SOU 2005:29), detta är inte något som vi 
har valt att fördjupa oss i vidare eftersom vi anser att det inte är riktigt relevant för 
vår frågeställning. Vi tittar på gruppen invandrare och naturaliserade svenskar 
som helhet. Vi har också i valt att endast fokusera på lokala och regionala val 
eftersom det inte krävs svenskt medborgarskap för att delta i dessa val. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Integrationspolitik 

Teorier som berör modern invandrarpolitik i liberala stater härrör främst utifrån 
två läger. Dessa är liberal nationalism (se t ex Miller 1995) och liberal 
multikulturalism (se t ex Kymlicka 1991 och Raz 1995). Beroende på vilken av 
dessa teorier man väljer att utgå ifrån kommer man att få olika lösningar på hur 
man skall föra invandrarpolitik. Väljs ett liberalnationalistiskt synsätt kommer 
staten att föra en assimilationsinriktad invandrarpolitik. Väljs däremot ett liberalt 
multikulturalistiskt synsätt får man en inriktning som rör sig mot en 
integrationsinriktad invandrarpolitik. Eftersom vår uppsats fokuseras utifrån ett 
svenskt perspektiv kommer huvuddelen av detta avsnitt att behandla den 
teoretiska tolkningen som berör liberal multikulturalism och integration. Sverige 
har, som vi kommer att påvisa i uppsatsen, riktat sin invandrarpolitik mot en 
multikulturell/integrationsinriktad vinkling. Dock behövs en begränsad förklaring 
av liberalnationalism och assimilation för uppsatsens validitet. Vi börjar med att 
reda ut skillnaden mellan assimilation och integration.  

2.1.1 Assimilation och integration 

Efter att ha läst igenom delar av den forskning som kretsar kring 
integrationspolitiken blir det ganska snart uppenbart att det råder en viss 
begreppsförvirring. Exempelvis används ofta integration och assimilation 
synonymt. Integration och assimilation kan tyckas som två närbesläktade begrepp, 
det finns dock klara olikheter som är viktiga att reda ut. Ett relativt accepterat 
kriterium som skiljer ut assimilation från integration har att göra med att 
assimilering syftar på kulturella betingelser, det vill säga förändringar av 
identiteter, symboler samt beteende- och värdeorientationer. Dessa kommer att 
tunnas ut och så småningom upphöra.  

Integration avser sociala relationer och socialt samspel, det relateras till 
kvalitén på invandrares deltagande i olika typer av sociala relationer. Det är inte 
alls omöjligt att integration påskyndar assimilation, men det kan ändå vara 
fruktbart att skilja de båda begreppen åt, vilket vi kommer att visa på nedan (Bäck 
& Soininen 1996: 7, Diaz 1993: 12ff, 1996: 73f).  

En assimileringspolitik syftar till att invandraren skall ändra sig medan 
majoritetssamhället står oförändrat. Tanken är att när invandraren är socialt och 
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kulturellt lika med majoritetskulturen skall deltagande ske på lika villkor. Denna 
politik påverkar endast mikro- och mesonivå, det vill säga individ- och gruppnivå 
(jmf Westin 1999: 48, Diaz 1993: 14ff). En integrationspolitik skiljer sig på så vis 
att den ämnar påverka alla sociala nivåer i samhället, det vill säga mikro, meso 
och makro. Integration riktar sig inte enbart till invandraren utan hela samhället 
och dess samtliga medlemmar och strukturer måste förändras för att invandraren 
skall kunna delta i samhället på jämlika villkor (Diaz 1993: 16ff, Westin 1999: 
55). Integration kan sägas vara: ”den process genom vilken en individ eller grupp 
ingår i en samhällelig, social helhet som en likvärdig part och med bevarad 
kulturell identitet och integritet” (Freyne-Lindhagen & Pettersson 2000: 124).   

2.2 Från liberal nationalism till multikulturalism 

Den politiske filosofen Joseph Raz har observerat tre olika responser på de 
utmaningar som en mångkulturell stat står inför. Dessa är ”tolerans”, ”icke 
diskriminering” och ”multikulturalism”. Tolerans kan sägas höra samman med ett 
liberalnationalistiskt tänkande, vilket kommer att utvecklas nedan. Icke 
diskriminering innebär en politik som erkänner individens rätt att inte utsättas för 
diskriminering på nationella, kulturella, etniska eller religiösa grunder. Även 
diskriminering på grund av kön eller sexuell läggning avvisas. 
Majoritetssamhället har enligt ickediskrimineringsprincipen inga som helst 
rättigheter att stänga ute minoriteter från exempelvis allmänna skolor, 
arbetsplatser, bostadsområden eller den politiska arenan (Raz 1995: 173). Denna 
princip har kritiserats för att vara verklighetsfrånvarande, eftersom institutioner 
genomsyras av majoritetskulturen, allt från värderingar till högtidsdagar (Bäck & 
Soininen 1999: 56). Vi kommer därför inte att utveckla detta resonemang mer, 
utan istället fokusera på liberal nationalism (tolerans) och multikulturalism.  

2.2.1 Liberal nationalism 

Grundtanken, om än förenklad, med den liberala nationalismen är idén att staten 
bör upprätthålla en nationell identitet. Staten bör enligt detta tänkande prioritera 
sina medborgare framför dem som inte är medborgare. Ingen hänsyn tas till om 
dessa ickemedborgare befinner sig i andra länder eller på den aktuella statens 
territorium, vilket exempelvis flyktingar och ickenaturaliserade invandrare gör 
(Ödalen 2005: 5ff). Detta prioriterande av medborgarna (även i ett mångkulturellt 
samhälle) från statens sida innebär även att man prioriterar en viss nationell 
identitet. Om vi sätter detta i ett svenskt perspektiv, skulle detta innebära att staten 
skulle prioritera den svenska kulturen och svenska traditioner, både i lagstiftning 
och i förd politik (jmf ibid.). Skälet till att de liberala nationalisterna vill 
upprätthålla en nationell identitet, trots att de flesta liberala nationerna idag är 
multikulturella, är att de anser att detta är lösningen för att realisera centrala 
liberala värden. Exempelvis värden som individuell frihet, deliberativ demokrati 
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och social rättvisa kräver, eller åtminstone stöds av en gemensam nationell 
identitet enligt nationalistiska tänkare (Mason 1999: 262, Kymlicka & Staehle 
1999). 

Det liberalnationalistiska synsättet motsätter sig en fullständig offentlig 
neutralitet eftersom man menar att det krävs en gemensam nationell kultur för att 
bevara de liberaldemokratiska värdena. Alltså riskerar en radikal multikulturalism 
enligt liberal nationalisterna, att undergräva den liberala demokratin (Miller 1995: 
195). Eftersom det liberalnationalistiska synsättet föredrar eller sympatiserar med 
en viss nationell kultur, exempelvis språk och statsreligion och menar att detta är 
en förutsättning för att säkerställa liberala värden leder detta till att man kommer 
att föra en assimilationsinriktad invandrarpolitik. Invandrare kommer med andra 
ord att uppmuntras till att ta till sig den dominerande kulturen och förringa 
betydelsen av sin ursprungliga kultur (Ödalen 2000: 34).  

Tolerans bygger på det liberalnationalistiska tänkandet och innebär att i det 
mångkulturella samhället härskar en attityd och politik som låter minoriteter leva 
som de vill så länge som de inte inverkar eller stör majoritetskulturen. En direkt 
inverkan på detta blir att minoriteternas tillgång till vissa offentliga rum begränsas 
(Raz 1995: 172, Miller 1995). 

Den liberala nationalismen har mött skarp kritik. Uppkomsten av det 
mångkulturella samhället har medfört en konflikt mellan de liberalt demokratiska 
och de nationalistiska principerna. De liberala principerna konstaterar att staten 
skall visa alla människor lika respekt och omtanke, medan nationalstaten så som 
den uppmålas av nationalister är partisk eftersom den är knuten till en viss 
nationell identitet (Habermas 1997 kap 6). De liberala demokratiernas 
universalistiska principer om alla människors lika värde och rätt att behandlas 
med respekt står i en allt för tydlig strid med den regelmässiga partiskheten inom 
dessa stater (McMahan 1997: 107ff).  

Även Joseph Raz kritiserar det liberalnationalistiska synsättet. Han menar att 
det mångkulturella samhällets uppkomst kan komma att föra med sig förändringar 
i den politiska gemenskapen, vilket han ser med tillförsikt på. Han argumenterar 
mot den liberalnationalistiska idén om att det krävs en gemensam nationell kultur 
för att man skall uppnå social rättvisa. Raz menar istället att när flera kulturer 
lever sida vid sida krävs det av dem, att de utvecklar en ömsesidig tolerans och 
respekt gentemot varandra. Detta tar sig främst i uttryck och främjas i 
utbildningsväsendet där barn och ungdomar kommer att möta och lära sig om 
andra kulturer än deras egna (Raz 1995: 187f). Raz menar vidare att medlemmar 
ur olika grupper kommer att interagera med varandra både på den politiska och 
ekonomiska arenan, därför måste de erhålla samma matematiska, språkliga, 
politiska och andra kunskaper. I det långa loppet kommer en gemensam kultur 
skapas som inte behöver grundas på nationell eller etnisk tillhörighet. Raz 
framhåller dock att vi endast sett antydningar till dessa gemensamma kulturer i de 
nyblivna mångkulturella samhällena och han manar till tillförsikt. Detta eftersom 
för snabba sociala förändringar kan ge upphov till att de sociala banden bryts ned 
och att en aggressiv icke-liberal nationalism blir fallet (Raz 1995: 188). 

Även den politiske filosofen Andrew Mason kritiserar den liberala 
nationalismens vidhållande att det krävs en gemensam nationell identitet för att 
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det ska vara möjligt att etablera stabila liberala institutioner och uppnå social 
rättvisa. Istället menar han att det som behövs är att medborgarna har en känsla av 
att tillhöra en politisk gemenskap (Mason 1999: 261ff). Detta kan vara att 
medborgaren har en känsla av att finna identifikation med de flesta av samhällets 
viktiga institutioner och dess centrala praxis. Mason tar upp länder som USA, 
Schweiz och Belgien, där medborgarna inte har någon gemensam nationell 
identitet, men man delar ändå en känsla av att tillhöra en politisk gemenskap. I 
dessa tre länder lever flertalet olika nationaliteter med olika modersmål 
tillsammans, trots det har man lyckats att upprätthålla de liberaldemokratiska 
värderna (ibid: 272ff). 

2.2.2 Multikulturalism 

Den tredje responsen på det mångkulturella samhället är multikulturalismen. 
Multikulturalism bygger på principen att en individuell frihet måste innebära en 
kulturell frihet och att det är statens skyldighet att garantera en jämlik ställning för 
de olika kulturer som finns inom dess territorium. Nationalstatstanken avvisas och 
staten skall därför inte bekänna sig till eller gynna någon särskild kultur (Raz 
1995: 173f). Det ickediskriminerande synsättet får kritik utifrån ett 
multikulturalistiskt synsätt eftersom den har en orimlig individualism. Det är 
nödvändigt att man inte bortser från att den kulturella tillhörigheten spelar in för 
individers identitet och utformande av livsplaner. Ett ojämlikt förhållande mellan 
grupper kan därför kräva tillfälliga åtgärder som exempelvis positiv 
särbehandling, vilken diskriminerar individer för att uppnå en högre grad av 
jämlikhet (Kymlicka 1991: 162ff). Eftersom ickediskriminerande åtgärder främjar 
kulturell jämlikhet kommer de att rekommenderas av den liberala 
multikulturalismen (Raz 1995: 189). Svensk forskning visar dock att detta kan 
vara en sanning med modifikation, det faktum att invandrare särbehandlas, gör att 
de sorteras in i ett fack. Det förstärker tanken av ett ”vi” och ett ”dom” och det 
medverkar till uppkomsten av utanförskap (Borevi & Strömblad 2004: 11, prop 
1997/98: 16 s 17).  

Som framgått ovan är kulturen i fokus i det multikulturella tänkandet, men 
varför är då detta så viktigt? Will Kymlicka hävdar exempelvis att det är 
förödande för självrespekten1 om medlemmarna i en minoritetskultur fjärmas från 
majoritetssamhället och inte behandlas med jämlik respekt (Kymlicka 1991: 
163ff). Kymlicka urskiljer vidare två olika aspekter ur ett demokratiskt samhälle. 
Dels ett politiskt samhälle där människor utövar sina rättigheter och där man har 

                                                                                                                                                         
 

1 Kymlicka knyter an till Rawls syn på självrespekt som en grundläggande nyttighet. Självrespekt 
utgör en förutsättning för ett meningsfullt och värdefullt liv. Rawls ger ingen kristallklar förklaring 
på hur självrespekt skall förstås som en grundläggande nyttighet. En tolkning kan dock vara att 
självrespekten har en status som är jämförlig med de rättigheter som också utgör grundläggande 
nyttigheter. Därmed skall självrespekt betraktas som något som ska respekteras och som man inte 
får förbryta sig emot.  För den som vill fördjupa sig mer i Rawls syn på nyttigheter kan vi 
rekommendera att läsa John Rawls bok A Theory of Justice. 
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vissa politiska plikter, dels av ett kulturellt samhälle där människorna utformar 
sina livsmål och sin identitet. I en traditionell homogen nationalstat innefattas det 
politiska och kulturella samhället av samma individer. Den mångkulturella staten 
utgörs däremot av ett politiskt samhälle som inlemmar ett flertal kulturella 
samhällen (ibid: 135). I detta mångkulturella samhälle har staten att ta hänsyn till 
sina invånare både som medborgare och som medlemmar i ett kulturellt samhälle. 
Att bara ta hänsyn till personer som medborgare i det politiska samhället och 
samtidigt förneka att de även tillhör ett kulturellt samhälle är det samma som att 
förneka vikten av människors kulturella bakgrunder i utformandet av 
föreställningar om det goda livet och individuella livsplaner (ibid: 150ff). Om en 
persons kulturella bakgrund inte respekteras leder detta till att dennes självrespekt 
och därmed förmågan att utveckla en meningsfull livsplan (ibid: 166). Vid den 
tidpunkt då en människas livsplan inte får tillräckligt offentligt erkännande utan 
kränks till förmån för andra dominerande föreställningar om vad som utgör ett 
gott liv, kommer det på sikt att leda till ett upplösande av dennes övertygelse om 
att den egna livsplanen är värd att genomföra.  

Det liberala multikulturella synsättet avfärdar, som vi visat ovan, tanken på att 
det krävs en gemensam nationell kultur för att förverkliga liberala värden. Istället 
är det tillräckligt med en begränsad politisk kultur som innefattar centrala liberala 
värden samt gemensamma symboler och institutioner som medborgarna kan 
identifiera sig med. Med detta synsätt kan invandrare bevara sina distinkta 
kulturella identiteter, traditioner och sedvänjor. Det enda som inte kan accepteras 
är kulturer som inte kan anpassa sig i den mån att de kan acceptera ett liberalt 
synsätt, exempelvis religions-, yttrande- och mötesfrihet. Dessa måste anpassa sig 
till samhället genom att liberaliseras. De uttryck det multikulturella samhället kan 
ta för att visa att man stödjer kulturella minoriteter och ett bevarande av dess 
kultur kan exempelvis vara hemspråksundervisning, ekonomiskt stöd till 
invandrarföreningar samt radio och tv kanaler på hemspråket. Det multikulturella 
samhället för därmed en integrationsinriktad invandrarpolitik, där man erkänner 
behovet av speciallagar, institutioner och sociala policys för att få full medverkan 
av diverse etniska grupper i samhället (Raz 1995: 181, 189f, Benhabid 2004: 9, 
Castles & Miller 2003: 213, Ödalen 2000: 35).  

Även multikulturalismen har fått utstå kritik. En vanlig kritik är att den 
liberala multikulturalismen inte i sig själv är neutral i vad som utgör ett gott liv. 
Exempelvis förordar den kulturer som accepterar ett liberalt synsätt, vilket vi visat 
på ovan. Bo Rothstein skriver om detta: ”Man kan säga att den neutrala staten 
som en minsta princip likväl måste försvara idén om den neutrala staten” 
(Rothstein 2002: 53). Synsättet att kulturer som inte kan anpassa sig till ett liberalt 
samhälle måste liberaliseras, får viss kritik av Andrea Casastella, som menar att 
detta visar på att inte tillräcklig hänsyn tas till den pluralism som råder i ett 
multikulturellt samhälle. Hon menar att man måste ha ett teoretiskt ramverk som 
kan innefatta alla kulturer. Hon hävdar exempelvis att muslimer som bor i 
Frankrike inte ser sin tro och kultur som ifrågasättbar. Deras kulturella synsätt är 
inte inkluderat i denna modell (Casatella 2006: 83).  
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2.3 Röstningsbeteende ur ett ekonomiskt-teoretiskt 
perspektiv 

Varför deltar medborgare i de allmänna valen? Mot bakgrund av hur lite en 
persons röst kan tänkas påverka den samlade utgången ter sig detta onekligen 
svårbesvarat. Sannolikheten att just min eller just din enskilda röst kommer vara 
den avgörande för vilket parti eller vilken person som kommer in i riksdagen, 
regeringen eller liknande är ju till och med i ett litet land som Sverige 
astronomisk. Chansen att vinna på lotto ser i jämförelse rent av gigantisk ut. Trots 
detta har vi i Sverige haft ett ihållande högt valdeltagande, över 80 % under lång 
tid, strax under i de senaste valen. Vad beror då detta på? Varför deltar 
medborgare i de allmänna valen? 

Efter Andra Världskriget uppstod teorier om hur man effektivt kunde dela in 
människor i socioekonomiska grupper och klassificera dem enligt mallar för att på 
så sätt göra forskningen mer lättillgänglig för läsaren. Med hjälp av varierande 
metodologi har en mängd olika forskningsskolor vuxit fram sedan 1945 och 
erbjudit olika lösningar på de frågor som är intressanta att besvara.  

Som utgångspunkt för den ekonomiska teoriströmningens försök att finna 
svaret på varför vi röstar står det som kallas röstningsparadoxen. Denna paradox 
har som syfte att problematisera valdeltagande mot bakgrund av vad som 
diskuterats ovan, nämligen den synnerligen mikroskopiska möjligheten för en 
person att påverka valets utgång. Som läsaren förstår handlar det om 
rationalitetstänkande som härstammar ur den ekonomiska 
valdeltagandelitteraturen (Rational Choice). Utgångspunkten blir alltså 
människors rationella beteende.  

Nedan kommer de fyra mest framträdande försöken inom den ekonomiska 
teoriströmningen att lösa röstningsparadoxen att presenteras. Lösningar av 
röstningsparadoxen syftar här på förklaringar till varför valdeltagande i allmänna 
demokratiska val är så högt som det trots allt är. Som tidigare antytts kan 
lösningen ligga annorstädes, men med utgångspunkt från frågeställningen är andra 
möjliga lösningar inte användbara. 

Enligt röstningsparadoxen kommer rationella individer som handlar i 
egenintresse inte att rösta i syfte att uppnå det allmännas eller gruppens bästa. 
Denna tes är giltig såvida gruppen inte är alltför liten eller individer inom den 
handlar under tvång eller under något selektivt individuellt incitament (Olsen 
1965). Just individperspektivet är avgörande inom all forskning vars utgångspunkt 
är ekonomi (Braud 2003). 

Utifrån detta resonemang skall vi inte förvänta oss att folk röstar, snarare att 
de avstår från att rösta. Detta grundar sig på en simpel cost-benefit ansats kring 
kostnaden i tid och andra insatser (sätta sig in i problematiken, avstå från nöjen et 
cetera) som krävs för att göra ett informerat val och avlägga rösten kontra vinsten 
som utgår om man påverkar politiken i den riktning man önskar, vilket vi kommit 
fram till är väldigt liten.  
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Hur kommer det sig då att människor verkligen röstar? Det finns som sagt fyra 
huvudsakliga förklaringsmodeller eller –teorier om varför folk går till valurnorna 
(Whiteley, 1995): 

 

• Teorin om selektiva incitament 

• Tröskelteorin 

• Den altruistiska teorin  

• Den spelteoretiska teorin 

 
Nedan kommer de fyra perspektiven presenteras och kortfattat gås igenom. 
Dessutom kommer det visas hur de stått sig i empiriska tester samt redogöra för 
vilken förklaringskraft respektive modell har.  

2.3.1 Teorin om selektiva incitament 

Först ut med att formulera denna teori om varför folk gick och röstade var 
Anthony Downs (Braud 2003, Downs 1957). I hans ”Economic theory of 
democracy” lägger Downs fram tre teorier om demokratins sätt att fungera. Den 
första är ett råd till politiker om hur de bör agera för att få så många röster som 
möjligt, den andra och den tredje koncentrerar sig på hur medborgare agerar i 
anslutning till valen (Downs 1957). Dessa två teorier bildar fundamentet på vilket 
detta perspektiv vilar.  

Detta sätt att tänka kan också betraktas som grundtanken ur vilken de andra 
teorierna till stor del hämtar sitt stoff. Downs författade en nyttokalkylsteori om 
deltagande i val vilken senare låg som grund för vidare forskning inom den 
ekonomiska teoriströmningens försök att lösa röstningsparadoxen. Teorin utgår 
från två faktorer som antas spela roll vid beslutet huruvida en person röstar eller 
ej, en enkel cost-benefit kalkyl. Benefiten (eller vinsten på riktig svenska) är 
möjligheten för den enskilde att hans röst ensam avgör valet i den riktningen som 
är önskvärd medan kostnaden är tidskonsumtionen som går åt att sätta sig in i 
problematiken kring valet och så vidare.  

Att rösta medför en form av tillfredsställelse vilket betraktas som en vinst, det 
intressanta är att det bara är en vinst som tillfaller den som röstar, inte 
soffliggaren, det blir vad Downs kallar ett selektivt incitament (Downs 1957). 

Då det är mycket ovanligt att, som tidigare nämnts, just en enskild individs 
röst kommer att fälla avgörandet borde de individuella kostnaderna för de flesta 
valen överstiga vinsterna. Downs menar därmed att röstning i de flesta fall är en 
irrationell handling. För att förklara att så många trots allt röstade föreslog han att 
medborgarna röstar för att de önskar att demokratin ska fortsätta som styrelseform 
(Downs 1957). Detta är enligt vår mening den svagaste delen i hans resonemang.  

Även Riker och Ordeshook vände sig mot Downs simpla förklaring till varför 
medborgare de facto lägger sin röst i valurnan. Istället för att nöja sig med att 
bevara demokratin menade de att medborgaren röstar för att de vill uppnå även 
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andra mål. Att få lov att rösta på ”sitt” parti och att leva upp till de normer som 
samhället byggt upp kring röstningsförfarandet var bland de faktorer som de i sin 
teori angav som andra anledningar för att rösta (Riker & Ordeshook 1968). 

Förutom detta ansåg också Riker och Ordeshook att man var tvungen att väga 
med hur den potentielle väljaren uppfattar opinionen strax innan valet. Om han 
uppfattar skillnaden mellan blocken som väldigt jämn föreligger större 
sannolikhet att han röstar än vice versa. Detta kan antas vara en av anledningarna 
till varför opinionsmätningar är förbjudna i vissa länder strax före valdagen (vår 
tanke). Riker och Ordeshook menade att med hjälp av dessa tillägg framstod 
valhandlingen helt plötsligt som en rationell handling (Riker och Ordeshook 
1968). 

Nicholson och Miller (1977) testar denna teori i verkligheten. Deras resultat 
var inte vad Riker och Ordeshook hade förväntat sig. I stort sett ingen koppling 
kunde fastslås mellan valdeltagande och hur jämnt det var i valen.  

1974 publicerades ytterligare en variant på rationell aktörsteori. Denna gång 
var det två forskare vid namn Farejohn och Fiorina som presenterade den 
såkallade ”Minimax regret-modellen”. En möjlig vinst av att delta i valet är 
givetvis att den röst man lägger faktiskt är avgörande för valresultatet.  

 
Noga räknat är det den sannolikhet med vilken man uppskattar att ens egen röst 
kommer att fälla avgörandet i valet multiplicerat med den betydelse man fäster vid 
vilket valresultatet blir som är av betydelse.  
 

(Bengtsson 2003: 34) 
 
Enligt denna modell hävdade Farejohn och Fiorina att väljarna istället för att 

beräkna den förväntade nyttan av valdeltagandet röstade enligt den strategi som 
minimerade deras ångerkänslor. De ångerkänslor man syftade på förmodades 
uppstå om den kandidat eller det parti väljaren föredrar förlorar med en röst, bara 
för att den enskilde väljaren avstod från att rösta.  

Farejohn och Fiorina menade att deras variant på temat skulle vara överlägsen 
de andras eftersom man inte rimligen kunde anta att den enskilde väljaren kunde 
känna till sannolikheten för olika utfall i valen (Farejohn & Fiorina 1974). 

Denna modell stötte däremot ganska omgående på kritik. Främst riktade sig 
kritiken mot antagandena om att väljarna skulle fatta sina beslut under total 
osäkerhet, att de inte över huvud taget kunde beräkna sannolikheten för det ena 
eller andra utfallet samt för att den ledde till märkliga resultat då den applicerades 
på andra beslutssituationer. Blais med flera utförde efter en tid omfattande 
empiriska tester av modellen och kom fram till att den var problematisk, både 
teoretiskt och i verkliga situationer. Detta hade förvisso Farejohn och Fiorina 
erkänt vid detta lag, men modellen betraktades ändock som något för avancerad. 
Empiriskt visade den sig klara bivariabla statistiska analyser med godkänt och 
signifikanta resultat. Med multivariabla analyser i situationer då även andra 
kontrollvariabler togs med i beräkningen gick det däremot inte lika bra. Inga 
signifikanta resultat kunde bevisas och Blais kritik mot modellen blev bekräftad. 
Modellens deskriptiva värde avfärdades även det (Blais et al 1995, även 
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Kanazawa 1998 och Nicholson & Miller 1977). Intuitivt känns det som att 
Farejohn och Fiorinas modell på ett bättre sätt tog hänsyn till de variabler som 
saknats i övrig litteratur, däremot går det ju inte att bortse från det faktum att 
modellen motbevisades då den testades i verkligheten. Kanske blev det för många 
variabler för att testerna skulle kunna visa något. I och med att man introducerar 
fler variabler i en modell blir varje variabels respektive förändringspotential allt 
mindre på marginalen. 

2.3.2 Tröskelteorin 

Eftersom de vinster respektive förluster som antas föreligga vid 
röstningsförfarandet kan betraktas som ytterst små har ytterligare ett perspektiv 
kunnat uppstå inom den ekonomiska teoriströmningen, nämligen 
tröskelperspektivet (jfr. Aldrich 1993, Whiteley, 1995). Aldrich menar helt sonika 
att röstning inte ens är ett särskilt bra exempel på deltagarparadoxen över huvud 
taget eftersom han menar att röstning är: ”a low-cost, low-benefit action. Turnout 
is a decision almost always made ”at the margin”. Small changes (…) alter the 
turnout decision for many citizens” (Aldrich 1993: 261). Detta tillbakavisas dock 
till stor del av Kanazawa som understryker dilemmat i det kollektiva, att det som 
är rationellt på individnivå inte sällan är katastrofalt på kollektiv nivå (Kanazawa 
1998).  

Problemet med tröskelteorin enligt Whiteley är att den går utanför 
analysramarna för den rationella aktörsteorin för att lösa paradoxen. Om vinster 
och förluster är så pass små att de knappt kan mätas, då borde de helt enkelt inte 
tas upp i kalkylen. Något som inte är mätbart kan enligt detta sätt att resonera 
rimligen inte påverka tillräckligt mycket i vare sig den ena eller den andra 
riktningen i resultatet. Tröskelteorins förklaringskraft är alltså inte särskilt stark 
(Whiteley 1995). 

2.3.3 Den altruistiska teorin 

Det finns två inriktningar inom den osjälviska, eller altruistiska, teorin. Den första 
säger att väljaren i den stund han skall välja inte endast tar hänsyn till sina egna 
preferenser, utan även andras nytta av hans val. Detta kan sägas förklara 
röstningsparadoxen, då väljaren till viss del undviker det som innefattas av 
paradoxen då han handlar både i egenintresse och altruistiskt (Whiteley 1995). I 
empirin har man dessutom kunnat härleda effekter som kan sägas stödja detta 
perspektivs antaganden (Teorell och Westholm 1999). Whiteley menar till och 
med att om individer handlar altruistiskt och röstar av medmänskliga skäl så 
skulle detta kunna infattas av och vara förenligt med rational choice-teorin. 
Däremot är han tydlig med att detta inte upphäver röstningsparadoxen eftersom 
den enskildes röst fortfarande inte kan betraktas som avgörande eller ej. 
Ytterligare en vansklighet är att denna typ av samarbete endast kan antas 
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uppkomma i små grupper varför den inte tillskrivs någon vikt för masspolitiskt 
valdeltagande (Whiteley 1995). 

Den andra inriktningen inom denna teori är tanken om kollektiv rationalitet. 
Denna något annorlunda inriktning är dock mer ett intressant tankeexperiment än 
verklighet (Braud 2003). Den bygger på gruppbeteende och är därmed inte 
tillgänglig inom analysramen för rationell aktörsteori eftersom denna förutsätter 
metodologisk individualism som kräver att alla sociala fenomen kan förklaras 
utifrån hänvisning till individnivån. Då individer knappast kan ha kontroll över 
andra och därmed inte heller en grupps röstningsbeteende kan den enskilde inte 
heller fatta rationella röstningsbeslut utifrån gruppens bästa (Whiteley 1995). 

2.3.4 Den spelteoretiska teorin 

I detta perspektiv inom den ekonomiska teoriströmningen utgår man ifrån den 
valstrategiska informationen som finns hos väljarna. Först att presentera denna 
variant var Hardin som hävdade att deltagarparadoxen, av vilken 
röstningsparadoxen är en del, kunde betraktas som ett ”fångarnas dilemma”-
problem med N-personer inblandade. Genom folkteoremet presenterades en 
lösning som byggde på samarbete. För att lyckas var det nödvändigt att fyra 
villkor uppfylldes, något som visade sig vara mycket problematiskt, på gränsen 
till omöjligt, i en riktig valsituation (Whiteley 1995). Palfrey och Rosenthal visade 
med hjälp av spelteoretiska konstruktioner att ett högt valdeltagande kunde 
uppnås om varje individuell spelare hade tillgång till en och samma fullständiga 
information angående de andras preferenser och kostnader (Kanazawa 1998). De 
konstaterade dock att jämvikten upprätthölls såvida antalet spelare var högt 
eftersom den strategiska osäkerheten då också skulle vara hög bland spelarna. 
Alltså kunde inte heller spelteori lösa problematiken kring röstningsparadoxen på 
ett tillfredsställande sätt (Kanazawa 1998).  

2.4 Socioekonomiska valdeltagandeteorier 

För att få djup i förståelsen kring valdeltagande krävs ytterligare kunskap. 
Rational choice i all ära, men det är lika intressant att se till skillnader i miljön 
kring medborgaren för att förstå varför hon röstar eller ej. Först och främst bör 
läsaren veta att det i stort sett alla undersökningar är uppenbara skillnader mellan 
de olika sociala och demografiska grupperna eller de socioekonomiska grupperna 
gällande valdeltagandet (Holmberg & Oscarsson 2004, Milbrath & Goel 1977, 
Verba, Nie & Kim 1978, Peterson, Westholm & Blomberg 1989 m.fl). De rika 
röstar mer än de fattiga, utbildade mer än outbildade, de med jobb mer än 
arbetslösa och så vidare. Förutom detta kan även konstateras att demografiska 
skillnader ger skillnader i valdeltagandet oavsett den sociala statusen. (Se modell 
nedan). 
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Den här typen av resultat kan grupperas i oändlighet med hjälp av alla de 
kvantitativa undersökningar som gjorts. Sverige är synnerligen väldokumenterat 
tack vare lång historik och många aktörer på undersökningsmarknaden. Det vi har 
tagit fasta på här är att invandrare röstar mer sällan än svenskar.  

Det som skall belysas i detta avsnitt är teorier kring varför det står till på detta 
vis. Lite förenklat vill vi hävda att det finns en aktörsorienterad teori och en (eller 
semantiskt mer korrekt två) struktursorienterad. Bland företrädarna för de som 
främst pekar på aktören som den viktigaste delen i formeln hittar vi exempelvis 
Verba & Nie (1972) och Wolfinger & Rosenstone (1980), på andra sidan finner vi 
andra statsvetenskapliga tungviktare såsom Jackson (1996) och Lijphart (1997). 

Holmberg och Oscarsson delar upp förklaringarna i tre delar; den 
aktörsorienterade individförklaringen och de struktursbaserade kontextuella och 
institutionella förklaringarna till valdeltagande (Holmberg & Oscarsson 2004). Vi 
börjar med individförklaringen och dess främsta modell nedan. 

2.4.1 Individuella förklaringar till valdeltagande 

Den socioekonomiska modellen, eller ses-modellen presenterades av Sidney 
Verba och Norman Nie 1972. Trots drygt 30 år på nacken är den fortfarande giltig 
och en av de få statsvetenskapliga modeller som klarat tidens tand (Leighley 
1995). Verba & Nie genomförde en studie där resultaten kom att stå som grund 
för denna modell. Modellen är simpel, men beskriver enkelt i ord och bild vad 
man bör ha i bakhuvudet om man vill förstå valdeltagande. 
 
 
 
 
  Figur 1 En enkel modell över valdeltagande 
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 (Bengtsson 2003: 18) 
 

 
 
 
Modellen säger att det som avgör huruvida en medborgare röstar eller ej beror 
dels på individuella resurser, dels på medborgerliga uppfattingar (Verba & Nie 
1972). Tillhör man en högre social klass umgås man i större utsträckning med folk 
ur samma klass och de miljöer i vilka man vistas uppmuntrar i högre grad till 
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politiskt deltagande och förstärker sedermera deltagandenormen (ibid.). Wolfinger 
och Rosenstone utförde under slutet på 1970-talet empiriska studier för att testa 
denna tes och fann att den kunde beläggas (Wolfinger & Rosenstone 1980). 

En kompletterande faktor inom individperspektivet är det som Holmberg & 
Oscarsson benämner motivationsförklaringar och som Verba & Nie kallar 
politiska resurser och attityder i modellen ovan. Dessa har starkt samband med de 
så kallade selektiva incitamenten2. I denna grupp tas hänsyn till politiskt intresse 
och engagemang, valdeltagandenormens betydelse för individen, 
partiidentifikation och så vidare (Holmberg & Oscarsson 2004). 

Föga förvånande var resultatet av 2002 års valundersökning angående vem 
som röstade, var att de som inte röstade var mindre intresserade av politik, som 
inte uppfattade skillnader mellan partierna eller bland de som inte trodde att det 
spelade någon roll vem som fick bilda regering (Holmberg & Oscarsson 2004; s. 
20-21).  

Generellt kan man enligt Holmberg och Oscarsson säga att 
motivationsförklaringar har större genomslagskraft än de rent sociala faktorerna 
(ibid s. 23). 

Wendy Tam Cho framför en intressant kritik mot ses-modellen. Hon 
poängterar det till synes märkliga faktum att man i västvärlden på senare år nästan 
överallt upplevt lägre valdeltagande trots att förutsättningarna enligt modellen 
pekar åt andra hållet. Både utbildningsnivån, medellivslängden och 
medelinkomsten har gått upp under de senaste decennierna medan valdeltagandet 
minskat (Tam Cho 1999:1140). Ännu verkar ingen riktigt kunna förklara varför 
det ligger till på detta vis. Tam Cho framför en del argument som dock låter 
tilltalande såsom en heterogen väljarkår, politikermisstro och minskad politisk 
effektivitet vilka skulle kunna förklara en del an minskningen i valdeltagandet 
(ibid. 1141ff), framför allt läggs tonvikten på en heterogen väljarkår. Hennes teori 
har fokus på USA, men vi menar att vissa delar av analysen kan användas även 
generellt. Hon menar att det är mycket beroende på hur invandrare socialiseras 
och integreras i samhället som påverkar huruvida de kommer rösta eller ej. Hon 
skriver: 

 
 It is not higher education per se that increases one’s likelyhood of voting, but 

rather the socialization process that is provided through education… Socioeconomic 
status is effective in raising participation levels only insofar as its indicators 
represent exposure to and embracing of the norms of the American political system. 

    
(Tam Cho 1999:1144) 

2.4.2 Strukturella förklaringar till valdeltagande  

                                                                                                                                                         
 

2 Även kollektiva incitament kan ingå här. Skillnaden mellan ett selektivt och ett kollektivt 
incitament är att belöningen (incitamentet) antingen tillfaller individen eller hela gruppen (Teorell 
2003 i Gilljam & Hermanssons Demokratins mekanismer) 
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Till denna grupp hör de villkor som utgörs av hur valsystemet och partisystemet 
ser ut. I Sverige har man under 1900-talet gjort vad man kunnat för att underlätta 
valdeltagande genom att inte kräva registrering inför val, vi har val på en söndag 
istället för under arbetsveckan (dessutom alltid samma söndag), möjlighet att 
poströsta och så vidare. Många undersökningar har visat att just denna typ av 
policys ger stort utslag i valdeltagandet. Genom att underlätta i alla led ger man 
möjlighet till en större del av befolkningen att verkligen komma iväg till 
vallokalen. Då det föreligger svårigheter i detta förfarande är det i regel de högre 
sociala grupperna som överrepresenteras i valdeltagandet, förslagsvis därför att de 
har lättare att bestämma över sin arbetstid eller dylikt (Lijphart 1997, Pettersson 
m. fl. 1998 Holmberg & Oscarsson 2004). 

Även hur valsystemen ser ut har betydelse. Majoritetsvalsystem tenderar att 
locka färre väljare än proportionella system till exempel (Holmberg & Oscarsson 
2004).  

Ett frekvent förslag bland de som vill se ett högre valdeltagande snabbt är att 
införa röstplikt, problematiken med detta förslag är ju att valdeltagandet mister sin 
betydelse som måttstock på hur väl demokratin egentligen mår.  
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3 Empiri 

3.1 Sveriges ställningstagande gentemot 
multikulturalism och integration 

På 1960-talet började Sverige att utforma en invandrarpolitik. Den allmänna 
åsikten då var att staten skulle förmå de invandrarna som ämnade stanna i landet 
att anpassa sig till den svenska kulturen, samhället förde med andra ord en 
assimileringspolitik. I mitten på 1970-talet gjordes dock stora förändringar i 
invandrarpolitiken och genom propositionen 1975: 26 kom regeringen att anta 
målen jämlikhet, valfrihet och samverkan. Nu gjordes ett tydligt avståndstagande 
från assimileringspolitiken för att istället främja och erkänna invandrares 
kulturella och språkliga bakgrunder. Säråtgärder som hemspråksundervisning och 
stöd till kulturella verksamheter permanentades i invandrarpolitiken (prop 
1997/98: 16 s 15). Under 1980-talet kom kritik om att den invandrarpolitik som 
fördes till största del behandlade asylfrågor. De invandrare som levt länge i 
Sverige kände fortfarande ett utanförskap, men kunde samtidigt inte identifiera sig 
med de nyanlända flyktingarna. Enligt proposition 1997/98: 16 (s 19) var 
regeringens bedömning att: ”Samhällets etniska och kulturella mångfald bör tas 
som utgångspunkt för den generella politikens utformning och genomförande på 
alla samhällsområden och nivåer (…) Politik som riktar sig specifikt till 
invandrare som grupp bör begränsas till insatser och åtgärder som kan behövas 
under den första tiden i Sverige”. Regeringen betonade den generella politikens 
betoning, alltså den som berör makronivån, det vill säga att ändra hela samhället. 
Regeringen sätter i propositionen följande övergripande mål: 
 

• Lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell 
bakgrund, 

• En samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund, samt 

• En samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och 
tolerans och som alla oavsett bakgrund skall vara delaktiga i och 
medansvariga för 

                                                                                                             
(prop 1997/98: 16 s 21) 
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För att ytterligare sätta spiken i kistan för ett liberalnationalistiskt synsätt 
poängterar regeringen i ovan nämnda proposition att: ”Den samtida tillhörigheten 
i Sverige och uppslutningen kring samhällets grundläggande värderingar har 
därför större betydelse för integrationen än ett gemensamt historiskt ursprung.” 
(prop 1997/98: 16 s 23) 

Vad vi försökt visa här är att Sverige tydligt tagit ställning för ett 
multikulturellt samhälle med en integrationsinriktad invandrarpolitik, samt att 
man tar avstånd från en assimilerings politik och ett liberalnationalistiskt synsätt.  

3.2 Politisk integration och svenskt medborgarskap 

Som vi visat på ovan strävar Sverige efter att föra en 
multikulturell/integrationsinriktad invandrarpolitik. Med politisk integration 
menas att etniska, kulturella och språkliga minoriteter utnyttjar sina möjligheter 
och rättigheter att som andra samhällsmedlemmar påverka politiska beslut genom 
att rösta vid allmänna val (Westin 1999: 57). I Sverige är inte medborgarskap en 
förutsättning för att delta i de politiska valen (kommun och landsting), dock har 
det visat sig att ett svenskt medborgarskap ger ett ökat deltagande i valen (ibid). 
Det har dock visat sig att fallande valdeltagande blivit en trend som är gemensam 
för hela den svenska valmanskåren, vilket vi visade på i inledningen. Emellertid 
påvisar invandrare ett än lägre valdeltagande och en större minskning än svenska 
medborgare (se exempelvis Diaz 1996). Utländska medborgare är som nämnts 
innan förpassade till att endast delta i kommunala och regionala val. En rimlig 
förklaring till att de inte röstar i samma utsträckning som svenska medborgare 
med full rösträtt kan vara det faktum att kommunala val och riksdagsval hålls på 
samma dag. Valkampanjerna domineras starkt av rikspolitiska frågor och av de 
nationella partiledarna. De lokala frågor som invandrare skulle kunna tänkas vilja 
påverka med sina röster uppmärksammas i väldigt liten utsträckning i 
valrörelserna. Detta samtidigt som de kandidater som de kan rösta på är okända 
för allmänheten (Bäck & Soininen 1994: 87). Vad som även hade varit intressant 
att veta, men som kan vara svårt att undersöka, är hur stort deltagandet bland 
svenskar skulle vara i de kommunala och regionala valen, om valdagen till 
riksdagsvalet inte var den samma. Kanske skulle de svenska medborgarnas 
valdeltagande minska till nivåer som liknar invandrarnas. Det är inte helt långsökt 
att tänka sig att när en medborgare går för att lägga en röst till riksdagsvalet, 
samtidigt ”passar på” att rösta kommunalt och regionalt.  

En annan förklaring till det drastiskt sjunkande valdeltagande bland invandrare 
i kommunala val kan vara just medborgarskap och naturaliseringsprocessen. 
Forskning visar att det är just den invandrargrupp (de som naturaliseras) som är 
som mest aktiva i politiken. De invandrare som endast har rösträtt i de kommunala 
och regionala valen har antingen inte bott i Sverige särskilt länge, eller så utgör de 
en grupp som har svårt eller som vägrar att naturalisera sig (Micheletti 1996: 19). 
Det sker alltså en ständig överflyttning av medborgare från denna grupp till 
gruppen naturaliserade svenskar, vilket kan ge en möjlig förklaring till 
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invandrargruppens ringa representativitet i valen. Det är troligt att de invandrare 
som är helt nya i landet är allt för upptagna med att etablera sig i denna nya kultur, 
att de inte har de resurser som krävs för att uppmärksamma politiken. Det finns 
samband mellan denna kategori väljare som det gör för ”vanliga” 
förstagångsväljare, vilka också uppvisar ett lägre valdeltagande (Bäck & Soininen 
1994: 86f, 113).   

3.2.1 Medborgarskapets betydelse 

Stater som förnekar att en verklig immigration existerar (exempelvis Tyskland 
före 1990), leder till en social marginalisering, ökade minoritets formationer och 
rasism. Medborgarskap som ett juridiskt medlemskap i ett politiskt system 
kombineras således med medlemskap i social och kulturell mening i en nation och 
uppfattas därför ofta synonymt med nationell tillhörighet. Därmed skapar ”fel” 
nationell bakgrund problem både för individen och demokratin (Bäck & Soininen 
1999: 53, Sahlberg 2000:108). Även regeringen betonar i skrivelsen 
Integrationspolitik för 2000-talet (s 65) vikten för invandrare att få svenskt 
medborgarskap för att genom medlemskap öka integrationen.  Det är viktigt att i 
ett tidigt skede förenkla de invandrade gruppernas livssituation genom att 
exempelvis tidigt leda in dem på arbetsmarknaden. Hur karaktären på 
minoritetsgrupper kommer att utformas styrs till stor del av hur det tidiga 
bemötande immigranten får ser ut. Enligt Stephen Castles och Mark Miller (2003: 
217, 253) är det bästa sättet att ge invandrare medborgarskap, även om det måste 
innebära ett dubbelt sådant. På så sätt får immigranten full tillgång till alla sociala 
sfärer inom nationen (Diehl & Blohm 2001: 403). Den svenska regeringens 
förslag3 om att tillåta dubbelt medborgarskap borde härmed kunna bidra till ett 
ökat politiskt deltagande. Om regeringen underlättar för dubbelt medborgarskap 
kan det ses som en symbolhandling, det gör att medborgarskapet blir en slags 
symbolhandling och ett accepterande av invandraren som en fullödig 
samhällsmedlem (Sahlberg 1999: 108). Charles Westin hävdar att 
medborgarskapet är den plattform det mångkulturella och mångetniska samhället 
behöver och att anslutning och upprätthållande av de mänskliga rättigheterna 
måste ersätta de nationella sedimenten (Westin 2004: 227). Detta leder dock 
troligtvis till att nationalstatstanken försvagas, nu är inte längre etnisk ursprung 
och medborgarskap synonymt. Detta är främst ett faktum för nationer som baseras 
på etnisk homogenitet. Klassiska immigrationsländer som USA och Australien har 
för länge sedan slutat fokusera på att medborgarskap skall vara grundat på 
territorialitet (Castles & Miller 2003: 253). Svenska studier visar på att invandrare 
som har fått svenskt medborgarskap i större utsträckning närmat sig 
majoritetsbefolkningens värde gällande sociala indikatorer såsom arbetslöshet, 

                                                                                                                                                         
 

3 Den svenska Medborgarskapskommittén från 1997 föreslog i SOU 1999:34 att man fullt ut skulle 
acceptera dubbelt medborgarskap och att därmed rösträttfrågan skulle bli ett resultat av det dubbla 
medborgarskapet. 
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kriminalitet och utbildning (Westin 2004: 224). I Sverige har det visat sig att 
medlemskapet gjort att naturaliserade invandrare integrerar sig politiskt i större 
utsträckning än ickenaturaliserade dito. De röstar mer men fortfarande i något 
mindre utsträckning än de som är födda i Sverige (Bäck & Soininen 1999: 61, 
Sahlberg 2000: 65, 94, SOU 1996:55 s 386). Westin å sin sida hävdar att: ”Sociala 
indikationer ger vid handen att utrikes födda med svenskt medborgarskap inte 
skiljer sig på väsentliga punkter från den infödda svenska majoritetsbefolkningen” 
(Westin 1999: 57). 

Det är dock viktigt att förtydliga att ett medborgarskap inte löser alla problem. 
Då man redan har en situation som den svenska, där många är marginaliserade 
och där rasistisk diskriminering och våld förekommer får man dock se 
medborgarskapet som en förutsättning, snarare än en lösning i sig. Ett formellt 
medborgarskap innebär inte per automatik någon jämlik tillgång till samhällets 
resurser eller lösning på social marginalisering, diskriminering och rasism 
(Sahlberg 1999: 108f). Även José Alberto Diaz understryker detta resonemang. 
Han menar att: ”det är viktigt att understryka att ett mått på politisk integration 
inte kan begränsas till att gälla formell tillgång till fullvärdiga rättigheter 
(naturalisering) eller enbart politiskt deltagande (...) Frågan om maktförhållanden 
måste också analyseras.” (Diaz 1996: 87)  

Vad som också är viktigt för politisk integration i form av ökad 
röstningsfrekvens är att frågor som är angelägna för kulturella, etniska och 
språkliga minoriteter förs upp på den politiska dagordningen på liknande sätt som 
majoritetssamhällets frågor (Westin 1999: 57) här skulle antagligen någon form 
av diskursiv analys behövas. Detta är ett intressant problemområde, men ligger 
tyvärr utanför denna uppsats avgränsningar och problemområde. 

3.3 Kontextuella förklaringar och faktorer 

Redan på 1930-talet kom tidningsmannen tillika statsvetaren Herbert Tingsten 
fram till att kontextuella förklaringar kunde förklara väljarbeteende. Tingsten 
pekade på möjligheterna att väljarna hade påverkats av sin sociala omgivning. 
”This may to a certain extent be due to an influence of the social environment of 
the electors” (Tingsten 1937: 180). Även om Tingstens undersökning gällde 
arbetarklassens röstningsbeteende går det att göra analogiska tolkningar till 
invandrares röstningsbeteende och segregerade miljöer. Om 
befolkningssammansättningen i ett bostadsområde har betydelse för dem som är 
bosatta där får segregationen indirekt konsekvenser. Segregation spelar roll 
huruvida variationer mellan sociala miljöer visar sig i form av kontextuella 
effekter (Strömblad 2001: 175). I svårt segregerade miljöer kan det mycket väl 
tänkas att även de svenskar som bor där röstar i mindre utsträckning än vad 
svenskar i ett icke segregerat område gör. Summa summarum är att individen 
tvingas förhålla sig till den information som når denne, genom vardagliga möten 
men också genom att man observerar människorna i sin omgivning. Detta kan i 
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praktiken leda till både ett avståndstagande såväl som anpassning (Strömblad 
2001: 178).  
 De faktorer som hör hemma under denna rubrik har med individens 
sociala närmiljö och dess politiska omständigheter att göra. Exempel är sociala 
nätverk, röstningsnormer, valdeltagandet i det distrikt man bor och så vidare. En 
intressant del av den kontextuella förklaringsteorin är huruvida medborgaren 
uppfattar att nästa val kommer att bli jämnt eller ej, det så kallade close race 
hypothesis (Holmberg & Oscarsson 2004 s. 27). Om valet tros bli jämnt kommer 
fler att gå och rösta enligt denna hypotes som vid upprepade empiriska tester 
funnits sann (Oscarsson 2000). I Sverige blåses vindar i seglen för denna typ av 
hypotes inte minst på grund av vårt politiska landskap där blockpolitiken sedan 
länge är helt avgörande för hur valet skall gå. 

En annan kontextuell faktor är den sociala miljön. 2003 kom Per Strömblads 
Politik på stadens skuggsida ut. Det är en avhandling om hur medborgare som 
bodde i Stockholms mest invandrartäta och arbetslösa delar förhåller sig till 
politik. Hans konklusion är något förvånande att invandrartäthet inte kan bevisas 
ha någon särdeles effekt på valdeltagande medan områdesarbetslöshet har det i 
stor utsträckning. Hans tes för att förklara detta kallar han politiktäthet. Områden 
med mycket invandrare och stora integrationsproblem blir ofta föremål för 
politiska satsningar och får stort utrymme i debatten vilket stimulerar till politiskt 
engagemang för dem som bor där. I motsats till detta ger områdesarbetslöshet 
betydligt färre timmar i spotlighten.  

 
"Av resultaten att döma är den sociala miljön i området där många är arbetslösa en 
självständig negativ faktor när det gäller människors möjlighet att vara delaktiga i 
demokratin. I takt med att arbetslösheten i bostadsområdet stiger minskar såväl 
intresset för politik som tilltron till möjligheterna att påverka politiskt. I hög grad 
får detta också återverkningar på benägenheten att engagera sig i det politiska livet. 
Med en ökad andel arbetslösa i den nära omgivningen minskar viljan att rösta i 
allmänna val.” 
(Strömblad 2003: 70) 

 
Ytterligare en variant på temat kontextuella faktorer är röstningsnormen. 

Holmberg och Oscarsson har undersökt normens betydelse och funnit att den inte 
på individnivå har särskilt stor förklaringskraft men att den om den omsätts till 
större sammanhang, alltså på nationsbasis, kan få stora konsekvenser för 
valdeltagandet (Holmberg & Oscarsson 2004: 26). 

Teorell och Westholm gör i sin del av SOU 1999: 132 en kvantitativ 
undersökning för att söka svaret på varför valdeltagandet minskar. De finner är att 
folk tappat intresse för partier (partiidentifikation och partiengagemang har 
minskat) och att röstningsnormen tappat värde (Teorell och Westholm 1999: 184) 
och att dessa två förklaringar åtminstone kan ligga till grund för hälften av svinnet 
i deltagande på nationell nivå (ibid.). 
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3.4 Storstadssatsningen 

 
I kölvattnet av den kris som drabbade Sverige under 1990-talet iscensattes så 
småningom en satsning av riksdagen som kom att kallas storstadssatsningen. 
Syftet var att utjämna de växande klyftorna som uppkommit till följd av 
utanförskap, arbetslöshet och segregation i de värst drabbade delarna av de tre 
största svenska städerna och då framför allt dess förorter. Socialdemokraterna som 
vid denna tid styrde Sverige (1994-1998) såg arbetslösheten bland invandrare som 
ett av de största och viktigaste problemen att knäcka. 
Första steget var Blommanpengarna, namnet fick projektet från den 
integrationsminister som vi denna tid ansvarade för satsningen, Leif Blomberg. 
Detta projekt som hölls vid liv mellan 1995 och 1998 finansierade stöd för att 
bryta den stegrande segregationen. Storstadssatsningen, eller storstadsarbetet, 
följde kort därpå och är att betrakta närmast som en uppföljare eller nästa steg av 
Blommanpengarna.  

I proposition 1997/98: 165 ”Utveckling och rättvisa – en politik för storstaden 
på 2000-talet” vilken godkändes av riksdagen i slutet av 1998 (2 december) står 
först och främst två övergripande mål uppsatta: 
 

• att ge storstadsregionerna goda förutsättningar för tillväxt och 
därmed kunna bidra till att nya arbetstillfällen skapas såväl inom 
regionerna som i övriga delar av landet 

• att bryta den sociala, etniska och diskriminerande segregationen i 
storstadsregionerna och att verka för jämlika och jämställda 
levnadsvillkor för storstadens invånare 

(prop 1997/98: 165. s.30) 
 
Dessa två mål är i enlighet med teorin från föregående kapitel beroende av 
varandra för att kunna lyckas och uppfyllas. Med detta menas att det inte är 
möjligt att lösa det ena problemet utan att ta tag i det andra, de är alltså ömsesidigt 
beroende av varandra. Tills vidare kommer vi däremot att fokusera på det arbete 
som gjordes för att uppnå målen från den andra punkten, att bryta segregationen. 
För att lyckas med denna uppgift bröt man ner målet i ”delmål”. Nedan 
presenteras de åtta delmål som sattes upp för att åskådliggöra vad det var tänkt att 
man rent konkret ville ta tag i: 
 

• sysselsättningsgraden i de mest utsatts bostadsområdena borde höjas 
såväl för män som kvinnor 

• socialbidragsberoendet borde minskas 

• det svenska språkets ställning borde förstärkas för såväl unga som 
vuxna 
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• alla elever borde ges förutsättningar att nå målen i grundskolan och 
särskilt grundämnena (svenska, engelska och matematik) 

• utbildningsnivån hos den vuxna befolkningen borde ökas och de som 
saknar utbildning motsvarande svenska gymnasienivå borde erbjudas 
möjlighet att förvärva denna kompetens 

• alla stadsdelar i storstadsregionerna borde uppfattas som trygga och 
attraktiva av områdenas invånare samt utgöra goda och hälsosamma 
livsmiljöer 

• folkhälsoläget borde rent allmänt förbättras 

• det demokratiska deltagandet och delaktigheten i stort borde öka i de 
utsatta bostadsområdena 

(prop 1997/98: 165. s.31) 
 
Den åttonde och sista punkten är utgångspunkt för vårt fortsatta resonemang, men 
det är viktigt att läsaren förstår att den ena punkten är lika viktig som och en 
förutsättning för den andra för att få till stånd det man vill uppnå. Med andra ord 
menade man i propositionen att ett fokus endast på valdeltagande exempelvis 
skulle vara svårt att lyckas med om inte arbetslösheten också kom fram i 
rampljuset och så vidare. 

3.4.1 Implementering av Storstadssatsningen 

Till följd av beslutet att genomföra satsningen utfördes vad som kallades lokala 
utvecklingssamtal för att med en lokal förankring vidare bestämma vad som 
skulle göras. Dessa samtal reglerade dels det kommunala ansvaret och åtagandet, 
dels statens diton. 

Anslaget från statligt håll uppgick till nästan två miljarder kronor under tre år 
med första utbetalning juli 1999. Till dessa pengar skulle varje kommun lägga 
minst lika mycket, sammanlagt skulle alltså nästan sex miljarder satsas på under 
en treårsperiod. Det var kommunerna som i och med detta tog över ansvaret för 
att implementera policyn och se till att de stadsdelar som mest behövde skulle få 
tillgång till pengarna och satsningen. Verksamheter som drivits under 
storstadssatsningens vingar är boenderåd, föreningsråd, mötesplatser, IT-portaler, 
lokala tidningar, hälsodiskar, medborgarkontor och olika typer av tjej- och 
kvinnogrupper (SOU 2005: 29 s.178). 

I anslutning till och parallellt med storstadssatsningen drevs även andra 
policys igenom vilka blev del av arbetet. Gemensamt hade de att öka 
delaktigheten och deltagandet bland framför allt unga i de värst segregerade 
miljöerna i storstäderna (prop 1997/98: 165 s.51, 1997/87: 16, 1997/98: 119). I 
proposition 2002/02:80, Demokratipropositionen, lades vidare mål fram angående 
deltagandet bland unga, arbetslösa och invandrare. Syftet var att försöka öka 
deltagandet och det politiska intresset bland dessa grupper (ibid. s. 31). Hänsyn 
tas här till den teori inom området som presenterats i tidigare kapitel angående 
socioekonomiska förhållanden och dess inflytande på demokratiskt deltagande. 
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Man menade i enlighet med teorin att utjämnade villkor borde fostra mer politiskt 
engagerade medborgare. 

 

3.4.2 Storstadssatsningens resultat på valdeltagandet 

Hur fungerade då storstadssatsningen? Fick skattebetalarna valuta för sina 2 
miljarder investerade skattekronor? Både ja och nej är svaret. De sju kommunerna 
som fick tillgång till satsningens pengar visar på ganska olika resultat. Nedbrutet i 
mindre delar presenteras nedan en tabell med respektive kommuns resultat från 
kommunalvalen 1994, 1998 och 2002. 
 
Tabell 1 Storstadssatsningens resultat på valdeltagandet 

 
 1994 1998 2002  
Kommun/stadsdel Valdeltagande % Förändring 

1998 - 2002 
Stockholm 81,2 76,9 77,7 Positiv 
Husby 66,5 55,6 56,3 Positiv 
Rågsved 71,9 62,3 61,9 Negativ 
Tensta 63,6 56,7 55,8 Negativ 
Skärholmen 72,7 64,7 62,8 Negativ 
Rinkeby 53,1 49,3 51,5 Positiv 
     
Göteborg 81,2 73,4 74,2 Positiv 
Bergsjön 64,9 52,1 54,6 Positiv 
Gårdsten 59,8 44,5 46,2 Positiv 
Hjällbo 60,5 45,8 50,0 Positiv 
N Biskopsgården 68,7 56,7 56,8 Positiv 
     
Malmö 80,9 73,0 72,5 Negativ 
Fosie 78,1 67,5 64,6 Negativ 
Hyllie 82,2 73,4 73,7 Positiv 
Rosengård 65,8 55,5 53,9 Negativ 
S Innerstaden 71,9 61,2 62,8 Positiv 
     
Botkyrka 76,6 69,3 68,7 Negativ 
Alby 66,8 58,9 56,9 Negativ 
Fittja 61,8 50,2 52,7 Positiv 
Hallunda – 
Norsborg 

74,1 65,0 63,1 Negativ 

     
Haninge 81,5 75,4 74,7 Negativ 
Jordbo 72,0 64,0 63,9 Negativ 
     
Huddinge 82,0 76,5 75,9 Negativ 
Flemmingsberg 69,7 58,0 57,5 Negativ 
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Vårby gård 64,9 56,8 55,4 Negativ 
V Skogås 73,5 67,1 67,1 Oförändrad 
     
Södertälje 79,1 72,1 71,9 Negativ 
Fornhöjden 71,1 61,9 65,2 Positiv 
Geneta 70,7 64,1 63,2 Negativ 
Hovsjö 65,5 54,8 56,4 Positiv 
Ronna 70,3 61,8 65,0 Positiv 
     
Summa    12 Positiva 

12 Negativa 
1 Oförändrad 

 
Enligt denna tabell verkar inte storstadssatsningen ha haft särskilt stor effekt på 
valdeltagandet. I Stockholm till exempel hade valdeltagandet på aggregerad nivå 
gått upp, trots att alla de stadsdelar som omfattandes av satsningen visade på 
negativa resultat. Generellt sett spretar resultaten åt väldigt olika håll i nästan alla 
de kommuner som finns med i projektet, vilket ytterligare förstärker bilden av ett 
misslyckande. Rimligtvis borde trenden ha varit betydligt mer positiv om 
satsningen skulle vara att betrakta som framgångsrik för valdeltagandet. 
 

3.5 Nätverks betydelse 

3.5.1 Politiska partier 

De politiska partierna har ett ansvar för det bristande invandrardeltagandet. 
Studier har visat att de politiska partierna kan öka såväl det politiska deltagandet 
som valdeltagandet bland invandrarna. Detta genom att värva invandrare som 
medlemmar och att ge dessa uppdrag i både partiorganisationen såväl som 
beslutande församlingar (Freyne-Lindhagen & Pettersson 2000: 122). De politiska 
partierna i Sverige har haft stora problem med sina medlemstal och lokala 
organisationssträvanden, därför borde de i en mer omfattad utsträckning vända sig 
till denna nya, etniska underklass som framförallt finns i våra 
miljonprogramsområden. Här går det att dra paralleller till början på 1900-talet då 
arbetarklassen behövde politiken för att få ta del av samhällets goda. Studien 
Politiskt deltagande i Örebro kommun vilken ingår i den av integrationsverket 
utlysta serien ”Utanför demokratin” visar på att det finns ett politiskt intresse i 
dessa grupper. 

Inför valet 2002 tillsköt staten extra medel till de politiska partierna för att 
dessa skulle utöka sin information till invandrare och att man därmed skulle uppnå 
ett högre valdeltagande. Partierna använde i huvudsak pengarna till reklam genom 
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masspridning och nätverksorienterade aktiviteter. I en granskning är det främst de 
nätverksorienterade aktiviteterna som har resulterat i ett högre valdeltagande. 
Sambandet mellan information och valrörelser bör även brytas för att man skall 
uppnå ett mer långsiktigt resultat. Förmodligen skulle ett kontinuerligt tillskott av 
pengar som är öronmärkta till just information till invandrare ge mer långsiktiga 
resultat. Kortsiktiga och riktade kampanjer precis före valet kan troligtvis ge 
motsatt resultat och ge invandrarna en känsla av att partierna enbart är 
intresserade av invandrare som ”röstboskap” istället för deras verkliga stöd och 
engagemang (Bäck & Soininen 1994). Sett till ett vidare perspektiv kan även sent 
riktade kampanjer utan tidigare grund ge negativa effekter genom att det 
underminerar väljarnas förtroende för de politiska institutionerna. Det kan också 
ge en känsla av att invandrarväljares valdeltagande har låg prioritet (ibid: 263). Då 
det krävs mycket resurser att bilda nätverk, kan det förmodligen vara effektivt att 
redan använda sig av de nätverk som invandrarna själva redan byggt upp, vilket 
exempelvis kan vara invandrarföreningar och intresseorganisationer, för att 
försöka föra fram politiska åsikter och öka det politiska engagemanget och 
därmed valdeltagandet. 

 

3.5.2 Personvalets betydelse 

I Sverige infördes en personvalsreform till valet 1998. Detta är något som 
åtminstone teoretiskt sett borde kunna öka invandrarnas politiska mobilisering. 
Henry Bäck och Maritta Soininen påvisar i Premiär för personval (s 165ff) att 
invandrare till viss del mobiliserade sig i personvalsstrukturen och engagerade 
både politiskt aktiva vänner och släktingar i nätverket. Även andra studier visar att 
då invandrare och naturaliserade svenskar sätts på valbara platser leder detta till 
ett betydande inslag av mobilisering av etniska grupper kring dessa enskilda 
kandidater i valrörelserna och därmed ett ökat valdeltagande i de utsatta 
grupperna (Bäck & Soininen 2004).   

Den av Henry Bäck och Maritta Soininen utförda uppföljning av den 
statsfinansierade riktade kampanjen inför 2002 års val visar att det är viktigt för 
de politiska partierna att det i valkampanjen deltar invandrare som kan 
kommunicera med invandrargrupperna och att det kan vara särskilt värdefullt att 
ha invandrarkandidater på partiets lista (Bäck & Soininen 2004: 267). 
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4 Resultat och diskussion 

Vad vi försökt att påvisa är att det bör finnas ett samband mellan integration och 
deltagande i politiska val. Desto mer integrerad en person är, i desto större 
utsträckning kommer denne att vara berörd av politiska beslut som tas av 
majoritetssamhället. Den som står helt utanför kan tänkas sakna drivkraften att 
påverka. Deltagande i politiska val kan ses som en extrem ytterlighet i 
integrationsprocessen. Det är troligt att det finns samband mellan olika former av 
integration. Exempelvis om en person blir integrerad på arbetsmarknaden kan 
detta leda till att personen även integreras politiskt. Bäck och Soininen benämner 
detta fenomen som ”en integrationens kumulativitet” (jmf Bäck & Soininen 1994: 
89). Det är därför av yttersta vikt att alla människor får ett tillräckligt offentligt 
erkännande oberoende av ursprung och nationalitet för att öka valdeltagandet 
bland invandrare och naturaliserade svenskar.  

Empiriska undersökningar visar att integrationens omfattning har en 
avgörande betydelse på invandrares röstningsfrekvens. Ju fler sociala 
samspelsrelationer en väljare deltar i, desto större sannolikhet är det att hon lägger 
en röst i valurnan. Summa samarium; Den som är socialt isolerad avstår oftare 
från att rösta än den som är engagerad i samhället och sin omgivning (jmf Bäck & 
Soininen 1994: 109, 2004: 265). Vad som inte är helt oväntat är att desto längre 
en invandrare vistats i Sverige, desto högre blir integrationsfaktorn, hos dessa 
människor.    

Trots att man i Sverige kommit en bit på vägen i försöken att integrera 
invandrare och personer med utländsk bakgrund finns det forskningsresultat som 
visar att många av dessa människor inte känner sig delaktiga i det svenska 
samhället, medan andra upplever sig utsatta för etnisk diskriminering (se 
exempelvis Magnusson 2001). En förutsättning för att öka integrationen och 
därmed valdeltagandet kan vara att ge invandrare svenskt medborgarskap i större 
utsträckning.df 

Staten har som vi visat tidigare försökt ta sin del av ansvaret. 
Storstadssatsningen är ett bra bevis på detta. Hur kan vi då med utgångspunkt från 
våra teorier analysera storstadssatsningen? Det intressanta och det vi menade var 
nyskapade i vårt angreppssätt var ju att finna huruvida såväl integrationsteorier 
som deltagandeteorier hade använts för att få till stånd det man syftade att lyckas 
med i och med storstadssatsningen.   

Det uppenbara resultatet av projektet visade sig inte vara helt tillfredställande. 
I enbart 12 av de 25 stadsdelar där pengarna distribuerades steg valdeltagandet, 
medan det sjönk i lika många. Vad berodde detta på? Enligt den ekonomiska 
teoriströmningen skall fler medborgare rösta då antingen kostnaden för röstandet 
sjunker eller vinsten ökar. I storstadssatsningen siktade man främst in sig på att 
sänka kostnaden. Informationssökande blev lättare genom projektets bistånd, 
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partier kom ut och visade sig i stadsdelarna och pengar satsades på att mobilisera 
väljarna. Detta borde enligt teorin stärka deltagandet. 

Enligt den mer sociologiska teoriströmningen skall socialiseringsprocessen 
och hänsynstagande till personers strukturella och kontextuella möjligheter tas 
tillvara. I storstadssatsningen ingick pengar som hade till uppgift att öka 
kommunikationen mellan olika sociala grupper i samhället och mellan olika 
etniska grupper. Kontextuella faktorer såsom nätverksbyggande, uppbyggande av 
sociala normer och andra liknande faktorer är centrala för projektet och dess 
ambitioner. 

Multikulturalismen belyser vikten av att tillhöra en politisk gemenskap och 
nationella sediment och band ges mindre betydelse. I och med storstadssatsningen 
belyser staten detta ställningstagande. Många av de åtta delmålen i satsningen är 
som tagna ur den politiske filosofen och multikulturalisten Joseph Raz mun. Som 
vi har sett under stycke 2.2.1 menar Raz att det är av mycket stor vikt att alla olika 
etiska grupper erhåller samma kunskaper och att samhället strävar efter en 
gemensam kultur och att invånarna i en stat får en politisk gemenskap istället för 
en som grundar sig i nationalitet. Något som bör understrykas är dock Raz 
påpekanden att denna process är något som måste ta tid för att undvika att en 
aggressiv nationalism utvecklas i landet vilket vi ser antydningar till runt om i 
Europa i dagsläget. 

I SOU 2005: 29 där satsningen utvärderas framkommer en del intern kritik 
över hur punkt åtta, alltså den vi framför allt intresserat oss för, som har med 
demokrati och delaktighet att göra, utformats. Enligt författarna har målen med 
denna punkt redan från början varit alltför vagt formulerade och begreppen dåligt 
definierade. Detta har lett till sämre resultat än nödvändigt och dessutom att olika 
kommuner har tolkat uppgiften olika vilket gör en jämförelse svår (SOU 2005: 29 
s. 184).  
 
En åtgärd som enligt integrationsteorin visat sig verka i positiv riktning för 
invandrares och naturaliserade svenskars valdeltagande är satsningar på olika 
slags nätverk. Exempelvis har statliga medel till de politiska partierna visat sig ge 
ett gott resultat på de ovan nämnda gruppernas valdeltagande. Det är framför allt 
de mer långsiktiga satsningarna som ger goda resultat i valdeltagandet. 
Kortsiktiga kampanjer kan ge motsatt effekt då invandrare och naturaliserade 
invandrare kan känna att det är endast är rösterna som partierna vill åt, inte deras 
åsikt. De upplever inte att de behandlas med likvärd respekt som infödda 
svenskar. Vad som är betydligt bättre enligt vår mening är att använda sig 
invandrarnas redan sedan tidigare etablerade nätverk, exempelvis 
invandrarorganisationer för att föra fram information.  

I likhet med multikulturalismens påbud om nätverksbyggande förespråkar 
även den ekonomiska teoriströmningen sådana försök. Med utgångspunkt från den 
altruistiska teorin och tanken om kollektiv rationalitet (från 2.3.3) ser vi att även 
denna teori alltså förespråkar möjligheten att människor beter sig annorlunda i 
grupp än som enskilda individer. Som vi skrivit tidigare angående denna modell 
är den dock bara att betraktas som ett tankeexperiment, men ett intressant sådant. 
Om en norm som anbefaller medborgare att rösta skall vinna kraft vill det till att 
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den företräds av tillräckligt många personer. I detta sammanhang kastas 
ytterligare ljus över nätverkets betydelse. 
 
Det har även visat sig att personvalet har verkat i positiv riktning för ett högre 
valdeltagande. Även här är nätverket spindeln in nätet. När en person som är 
invandrare eller en naturaliserad sådan kommer denne att bygga ett nätverk för att 
få ut sina åsikter, vilket vi vill hävda kan leda till att personer engagerar sig som 
annars hade uteblivit i valet. Invandrarkandidater finner det sannolikt lättare att 
föra fram frågor som berör andra invandrare och naturaliserade svenskar, vilket 
kan öka deras intresse för politik och valdeltagande. Detta är något som troligtvis 
Andrew Mason skulle hålla med om. Han menar som vi har varit inne på tidigare 
att det är viktigt att bygga upp en känsla av att tillhöra en politisk gemenskap att 
invandraren får en känsla av att finna identifikation i samhällets olika institutioner 
och praxis (se avsnitt 2.2.1).  

 
Vi kan skriva hur många sidor som helst om hur de två teorierna samspelar och 
interagerar med varandra i anknytning till våra empiriska exempel. Det intressanta 
är generaliseringsmöjligheten. Vad är möjligt att säga rent allmänt om integration 
och om valdeltagande? Finns det någon gyllene väg en stat, en kommun eller en 
stadsdel bör vandra för att först och främst integrera nyanlända personer i 
samhället, göra dem intresserade av vad som händer och sker i omgivningen och 
att sedan omvandla detta intresse till att vara med och delta i den demokratiska 
processen genom att gå och rösta. Så länge vi lever i den typ av demokratiskt 
system som vi gör är röstning det enskilt mest betydelsefulla demokratiska 
gärning de flesta av oss utför. 

Till att börja med måste personer integreras. Den anda av multikulturalism 
som genomsyrar den svenska politiken menar vi är helt rätt väg att följa, den 
känns human och rättvis, i alla fall i jämförelse med assimilationspolitiken som är 
alternativet. När människor från andra delar av världen kommer till Sverige bör de 
få lov att känna sig som svenskar även om de inte ser ut som sina grannar med 
ljust hår och blåa ögon, utövar en annan religion eller om deras kultur skiljer sig 
från den i Sverige.  

Vidare menar vi att samhället i stort, men politikerna i synnerhet, har ett 
ansvar att förmedla demokratins förtjänster och syften. Under arbetets gång med 
denna studie har vi inte sällan fått höra kommentarer om svårigheten att förstå 
svenska politikers språk när vi berättat vad vi skall skriva om. Sannolikt känner 
även andra grupper i samhället likadant. Politiker bör alltså försöka få ner sina 
retoriska ambitioner till lyssnarens förmåga, annars biter de sig själva i svansen. 
Vem vill rösta på någon vars språk de inte känner att de delar eller förstår? 

I tredje hand handlar det om att omsätta det intresse för samhället de flesta av 
oss har till en handling, i vårt fall att rösta. Sverige har sedan tidigare alla de 
förutsättningar man kan önska sig för att underlätta för dem som vill rösta. Valet 
sker alltid på en söndag, poströstning är tillåten med frikostiga regler och så 
vidare. Däri ligger alltså inte problemet. Anledningen till att man inte röstar är 
snarare att det inte byggts upp någon norm bland invandrare att rösta. Just 
normtänkandet är centralt hos många av dem som tidigare försökt finns 
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anledningen till det minskade valdeltagandet i Sverige under de senaste valen (se 
bland annat SOU 1999: 132).  

Givetvis täcks inte alla variabler in i vad som påverkar en invandrare eller 
naturaliserad svensk att rösta i och med användningen av våra teorier. Exempelvis 
har många av invandrarna förmodligen samma skäl som infödda svenskar att inte 
gå till valurnorna, vilket exempelvis kan innefatta politikerförakt och att hela 
valprocessen är för komplicerad för att ta till sig. Även det faktum att ens åsikter 
inte finns representerade i de etablerade partierna kan vara ett skäl bland såväl 
infödda svenskar som invandrare att inte rösta. 

 
Att inte rösta kan mot bakgrund av att man inte är delaktig i samhället även ses som 
ett rationellt beslut snarare än att det skulle handla om bristen på kunskap. 

 
(Bäck & Soininen 2004: 265) 
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