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Abstract 

Uppsatsen använder de senaste decenniernas utveckling av de amerikanska vallagarna i en 

mer restriktiv riktning för att testa om Rational Choice-teorierna som förklaring av varför 

medborgare röstar eller inte har bäring i en 2000-talskontext. Detta gör vi eftersom Rational 

Choice-teorierna i vetenskapsdiskursen anses oförmögen som förklaring, vilket vi har 

anledning att ifrågasätta med tanke på denna diskurs relativa ålder. Vi finner dock att den 

rådande vetenskapsdiskursen fortfarande är lämplig i en 2000-talskontext då de främsta 

alternativa förklaringarna, de socialt fokuserade teorierna bekräftats i vårt underlag. 

Först genomförs studien i två sektioner där resultatet av ”full factorial”-interaktioner testar 

Rational Choice- och socialt förankrade hypoteser. Därefter genomförs en mer generell 

regressionsanalys där flera, enligt tidigare forskning tänkbara förklaringar till varför 

medborgare röstar eller inte inkluderas.   

Som beroende variabel använder vi oss av valdeltagandet från senatorsvalen i USA 2006 och 

2014.  

 

 

Nyckelord: USA, vallagar, expansivitet, restriktivitet, Rational Choice 
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1 Introduktion 

Frågan om hur demos ska definieras och vem eller vilka som bär det främsta ansvaret för detta 

är en av de odiskutabla kärnorna i demokratiforskningen. Utvecklingen som skett i USA de 

senaste decennierna, där flertalet delstater antagit allt restriktivare vallagar angående frågor 

såsom ID-krav vid valurnorna, har genererat en polariserad debatt bland politiker, jurister och 

medier gällande hur detta påverkar huruvida medborgarna valde att rösta eller inte. Särskilt 

påstående gällande minoriteter fascinerade oss just p.g.a. dess kopplingar till utformandet av 

demos. Det särskilt intressanta med denna utveckling är att den inte enbart berör det rent 

rättsliga utformandet av demos från en makthavarelits perspektiv, utan hur folket själva, 

genom att ta ett beslut om att rösta eller inte, utformar sin egen plats i demos. Om detta 

begrepp vidgas för att inbegripa de som faktiskt deltar i den politiska processen. Även om 

vallagar ligger i centrum för debatten så måste medborgaren ta ett eget, aktivt beslut om 

denne ska delta eller inte, eftersom rätten att rösta inte förändrats. 

 

Således hade vi en övergripande uppfattning om ett forskningsområde. Inom teorierna som 

behandlar varför människor väljer att rösta eller inte upptäcktes därefter en diskurs kretsande 

kring misskrediterandet av en skola av idéer hämtade ur den bredare Rational Choice-skolan 

till förmån för mer socialt färgade teorier. Detta renderar en väldigt specifik syn på hur det 

vetenskapliga samfundet uppfattar formandet av demos från ett civilsamhälleligt perspektiv. 

Eftersom frågan om demos är så central för demokratiforskningen ansåg vi det berättigat att 

ifrågasätta denna norm, något som även föreföll oss relevant då de flesta av teorierna 

utformandets under tidsspannet 1950-1980 och således är potentiellt oförenliga med en 2000-

talskontext där flertalet teknologiska och ekonomiska förändringa skett. Detta gav oss 

möjligheten att kombinera en övergripande demokratiteoretisk fråga med mer specifika 

teorier inom området valdeltagande samt den ursprungliga händelsen som triggade vårt 

intresse, alltså utvecklingen av vallagar i USA och deras effekter. Eftersom vallagar är så 

tydligt kopplade till stigande eller fallande kostnader för att gå och rösta – exempelvis leder 

striktare ID-krav på investeringar i tid och pengar för att förses med den rätta 

dokumenteringen – så är de särskilt lämpade för en omprövning av Rational Choice-teoriernas 

status. Eftersom dessa kretsar kring ett deltagandebeteende där tillgängliga resurser och 

potentiell instrumentell nytta är avgörande. Då är det lämpligt att även analysera effekterna av 

lagar med syfte att öka valdeltagandet, såsom större möjligheter för valdagsregistrering och 

förtidsröstning.    

 

Problemställningen preciserades alltså kring ifrågasättandet av en rådande vetenskaplig 

diskurs där vi använder oss av utvecklingen i USA som källan för inhämtandet av det 

empiriska underlaget. Eftersom det amerikanska fallet även ställer den mer specifika, men för 

det övergripande demokratiteoretiska perspektivet högst relevanta frågan, om hur olika 

minoritetsgrupper, men även lägre inkomstgrupper rent generellt minoritetsgrupper anses 

avstå från att rösta p.g.a. en lägre genomsnittlig grad av resurser. Eftersom de definierar sig 

själva som en del av demos adresserar vi detta som en underordnad frågeställning.         
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1.1 Syfte och problemställning 

 

Vårt syfte är att primärt genomföra en förklarande teoriprövning där utvecklingen av 

vallagarna i USA används som empirisk grund för att undersöka om forskningsdiskursens 

misskrediterande av Rational Choice-teorierna som förklaring för varför medborgare 

röstar/inte röstar fortfarande är gångbar i en 2000-talskontext, när de flesta teorierna 

utformades under mitten till slutet av 1900-talet. I undersökningen kommer vi därtill att 

adressera den närliggande frågan om hur vallagarna påverkar minoriteters, och genom dessa 

även andra lägre inkomstgruppers, tendens att rösta eller inte.  

 

Uppsatsens mål är att alltså främst att besvara följande övergripande forskningsfråga:  

 

”Är den kritiserade Rational Choice-teorin fortsatt oförmögen att förklara varför medborgare 

väljer att rösta eller inte rösta relevant även i 2000-talskontext?” 

 

Därtill adresserar vi den underordnade frågeställningen: 

 

”Hur påverkas olika grupper – minoriteter, låginkomsttagare - i det amerikanska samhället av 

vallagarnas restriktivitet inför valen 2006 och 2014?”  

 

Dessa frågeställningar knyts ihop av ett övergripande intresse av hur kopplingen mellan 

valdeltagande och de specifika teorierna på området relaterar till hur medborgarna definiering 

av sig själva som en del av demos. 

 

Vi kommer med tanke på det forskningsområde vi valt att genomgående använda det totala 

valdeltagandet som beroende variabel i en serie kvantitativa metoder, två designval som i de 

kommande sektionerna beskrivs i detalj.  

 

Vidare kommer vi att genomgående använda oss av ett antal begrepp och benämningar. 

Angående vallagarnas karaktär använder vi benämningarna ”expansiva och ”restriktiva”. 

Dessa är hämtade från Brennan Center of Justice vid New York University School of Law 

(2014) och gås igenom i detalj nedan. Därtill använder vi benämningarna ”Rational Choice-

teorierna” respektive ”sociala teorier” för att indikera teoribildningar dels rotade i en 

instrumentell, rationalistisk människosyn (den förra) och dels i en människosyn där dess 

agerande är format av normativa, sociala och identitetsberkäftande behov (den senare).      
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2 Metod och material 

2.1 Övergripande struktur: kvantitativ metod 

 

1. Vi formulerar ett antal hypoteser, dels från Rational Choice-teorierna och 

dels från de sociala teorierna, kring specifika faktorer som kan tänkas 

inverka på valdeltagande under en statistisk interaktion med antingen 

restriktiva eller expansiva vallagar. Mer konkret väljer vi oberoende 

variabler såsom internettillgång och etnisk tillhörighet för att dels adressera 

2000-talskontextens specifika karaktär och dels reflektera debattklimatet 

kring den händelse som är grunden för vår uppsats, alltså de senaste 

decenniernas utveckling av vallagar i USA. 

 

Vi ställer alltså Rational Choice-hypotesen mot den sociala hypotesen och      

prövar dess trovärdighet inom interaktionen mellan specifika oberoende 

variabler. Resultatet kommer därefter att vara underlag för den avslutande 

sektionen. 

 

För att få fram statistiskt underlag kommer vi här att använda oss av en s.k. 

”full factorial”-design.  Detta innebär att alla möjliga interaktioner mellan de 

sammanförda variablerna utforskas och kombineras till ett värde, här 

uttryckt grafiskt som ett påverkanssamband gentemot den beroende 

variabeln, valdeltagande. Därmed garanteras ett mer fullständigt 

forskningsresultat. För enkelhetens skull kommer hädanefter ”full factorial”-

designen att benämnas som ”interaktioner”. 

 

Vi undersöker huruvida hypoteserna borde förkastas både direkt genom att 

utläsa graferna, samt genom ett argumenterande angreppssätt hämtat från 

Durkheims (Gilje – Grimen, 2007, 36-50) metod för hypotesprövning. Det 

senare betyder att vi diskuterar och argumenterar kring vilken typ av 

väljarbeteende som reflekteras av det statistiska utfallet, samt dess 

implikationer för hypotesernas acceptans/förkastande och även teoriernas 

tillämparhet i en 2000-talskontext genom att relatera de till tidigare 

forskning och statistiskt material.     

 

2. Vi genomför en mer generell multipel linjär regressionsanalys med en större 

mängd oberoende variabler som i tidigare forskning (Geys, 2006:2, 641-650) 

framförts som anledningar till varför medborgare röstar eller inte. Detta görs 

oberoende av vallagsvariablerna. Att de hämtats från tidigare forskning 
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knyter an till syftet, vilket är att replikera det sammanhanget där Rational 

Choice-teorierna ursprungligen avfärdades. Således undersöker vi om det 

ursprungliga avfärdandet var ett tidsspecifikt resultat eller om de fortfarande 

har bäring i en 2000-talskontext. Den enda skillnaden som gjorts är 

införandet av internetvariabeln där traditionell media i tidigare 

undersökningar placerats. 

 

3. Resultatet från ovan analyser kommer att vara underlaget för en avslutande 

diskussion där vi reflekterar över om vår undersökning ledde till att den 

rådande vetenskapliga diskursen angående valdeltagande/icke-deltagande 

kan förkastas. Dessutom undersöker vi de bredare implikationerna för hur 

och varför medborgarna själva definierar sig som att tillhöra/inte tillhöra 

demos. 

 

Syftet med denna stegindelning är att applicera undersökningen av problemställningen 

på flera olika abstraktionsnivåer. Vi får alltså ett starkare underlag för 

slutsatsdragningar om vi både applicerar problemställningen på mer konkreta kontexter 

(hypotesprövningarna) samt en översiktlig nivå där alla relevanta variabler som passerat 

tester för kollinearitet analyseras (regressionsanalysen).   
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2.2 Material 

Materialet vi har valt att använda för forskningen är i huvudsak officiell valdata från alla 50 

amerikanska delstater under kongressvalet i november 2006 och 2014. Vi har valt att fokusera 

på de val som skedde till senaten, men för i de fall där ingen senator skall väljas för en delstat 

har vi sammanställt data från valen till representanthuset inom givna delstat. Denna metod 

används flitigt inom statsvetenskapen då man tenderar att behandla kongressen som en enhet. 

 

Den demografiska data som analysen bygger på är hämtad från USA:s federala 

folkräkningsbyrå som genomför en stor övergripande folkräkning varje decennium, och där 

emellan gör uppskattningar för hur stor befolkningen är i landet och hur den är sammansatt. 

Detta är den enda metod som finns för att få fram exakt befolkningsdata för USA då landet 

saknar folkbokföring. Den senaste folkräkningen ägde rum 2010 (Census, 2014). 

 

Vi har specifikt valt att titta på de så kallade mellanårsvalen när ingen president skall väljas 

för att eliminera effekterna av yttre påverkan från presidentkampanjernas ansträngningar för 

att få väljarna att gå och rösta. Skillnaderna mellan ett val där en president skall väljas och ett 

val där en president inte skall väljas kan i vissa fall uppgå till hela 20 procentenheter. 

 

För de delstater där senatorsval ägde rum har vi använt en variabel mellan de två 

huvudkandidaterna där vi använder avståndet i opinionen som ett mått på konkurrensgrad. 

 

Genom prövandet av två villkorscentrerade hypoteser relaterade till den 

röstbeteendefokuserade ”Rational choice”-teorin. För statistiskt insignifikant data introducerar 

vi en omarbetning av det statistiska nollhypotesbegreppet, vilket vi kallar en "kvalitativ" 

nollhypotes. Detta betyder att vi istället för att bygga nollhypotesen direkt kring enbart ett 

kvantitativt underlag använder kvantitativa underlag för att pröva den faktoriella 

interaktionsdesignens statistika signifikans. Därefter använder vi deduktiv logik för att 

resonera kring de centrala elementen (alltså inte den färdigställda hypotesen) i en kvalitativt 

uppbyggd nollhypotes som då bekräftas när interaktionsdesignen uppvisats insignifikant. 

Dessa centrala element av den "kvalitativa" nollhypotesen utgör en del av underlaget till de 

avslutande slutsatserna och reflektionerna. 
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3  Teori 

3.1 Introduktion till relevant teoribildning 

3.1.1 Rational Choice-teorierna 

 

Rational choice-teorierna förutsätter att människor söker att maximera instrumentell nytta. I 

valsituationer har detta av Downs (1957) uttryckts som formeln ”R = BP – C”  (Schuessler, 

2000, 42) (Geys, 2006: 1, 17). Rational Choice-teorierna har därutöver sökt att förklara den 

s.k. "röstparadoxen", som du kan läsa mer om nedan. 

 

Formeln uttrycker antagandet att varje medborgare baserar sitt beslut om att rösta eller inte på 

kostnaden för denna handling, och huruvida denne vinner någonting – det kan röra sig om 

materiell vinst eller politiskt inflytande. Den totala ”vinsten” eller ”förlusten” av att rösta 

representeras av ”R”. Huruvida materiell ”vinst” eller ”förlust” är konsekvensen av att rösta 

beror på produkten av den nytta som väljaren erhåller om valresultatet leder till att den 

föredragna kandidaten får makten (Blais, 2000, 2) (representeras av ”B”) och sannolikheten 

att den avlagda rösten utövar ett direkt inflytande på utkomsten (representeras av ”P”) 

subtraherat med de totala kostnaderna vid deltagandet (representeras av ”C”). För att det 

formella valdeltagandet skall utgöra en rationell aktion måste ”B*P – C” överstiga 0 och 

således representera någon typ av ”vinst” för den presumtiva väljaren. Paradoxen, varvid 

Rational Choice-teorins förklaringsansatser tillskrivs ett avgörande tillkortakommande, 

betyder att medborgare röstar i disproportionerligt hög grad i relation till kostnaden och, 

framför allt, det faktumet att den egna röstens konkreta inverkan på valresultatet – ”P” är 

praktiskt taget noll (Blais, 2000, 2-10). Medborgare röstar alltså, trots att de går med 

”förlust”. 

 

Rational Choice-teoretiker som Downs samt Riker och Ordeshook försökte belägga att detta 

beteende kan vara rationellt. De senare gjorde detta genom att introducera termen ”D” (”R = 

BP – C + D”) i en annars intakt kostnadskalkylför att täcka nyttigheter bortom den kortsiktiga 

instrumentella övervägningen såsom varje demokratisk medborgares plikt att rösta (Riker - 

Ordeshook, 1968, 27-28). Downs framförde förklaringen att röstkalkylen inbegriper en 

långsiktig rationalism i form av en vilja att bära kortsiktiga kostnadsförluster för att rösta då 

en demokrati faller sönder om ingen deltar i en så fundamental beslutsprocess. Detta är 

instrumentellt rationellt eftersom demokrati i grunden leder till bättre levnadsstandard och 

försörjningsmöjligheter (Downs, 1957, 266-271), 

 

Faktorer som påverkar valbeteende men som inte är direkt kopplade till instrumentella frågor 

såsom angående tillgängliga resurser, utan inbegriper rent psykologiska effekter. Alltså, om 

en individ röstar eller inte röstar baserat på konsumtionseffekter så agerar denne för att 

tillfredsställa ett psykologiskt behov. Dessa kan både kategoriseras som tillhörande antingen 

Rational Choice-teorierna (ovan nämnda ”D”-term är ett exempel på en konsumtionseffekt) 
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eller de sociala teorierna. I det senare fallet skulle en konsumtionseffekt kunna vara behovet 

av att leva upp till sin status som medborgare ett demokratiskt land eller att bevara sin 

tillhörighet i en särskild social krets (se: ”Introduktion till de sociala teorierna för 

valdeltagande” nedan).   

 

I den här uppsatsen är några specifika spelteoretiska begrepp relevanta: ”dominanta” och den 

av oss framföra ”optimala” strategier. Dessa förklaras efter en kort introduktion till spelteorin 

i stort. 

 

Spelteori centreras i dess kärna av att parter delandes samma intressepunkt tar varandras 

beteende i beaktande och inbegriper tre huvudbegrepp: ”lösningskoncept”, ”strategier” och 

”jämvikt”. Den första uttrycker en övergripande struktur över hur ett spel avancerar, från 

början till ett slutgiltig punkt där spelarens mål har uppnåtts. Strategierna beskriver i detalj 

specifika steg i denna progression och jämvikt uttrycker spelets önskvärda slutdestination där 

parterna interagerar på ett sätt att båda (kan vara flera) når ett gynnsamt - utbud och 

efterfrågan är ett typexempel. 

 

”Dominanta” strategier är strategier vars effekt i form av en optimal utkomst står utanför 

andra spelares makt att förändra. Oavsett vilka aktioner som tas av motspelarna så är strategin 

och dess effekter intakta (Orbay – Sevgi, 2014). Med ”optimala” strategier syftar vi på 

strategier som försöker uppfylla spelarens mål genom att noggrant ta i beaktande, och anpassa 

sig efter, de andra parternas motsvarande strategier. Beteendet är vanligt förekommande inom 

spelteorin, men vi skapar det här begreppet eftersom vi anser att det saknas en lämplig och 

enkel benämning för detta. 

 

En ”endogen” faktor är ett fenomen som påverkar beteendet, men som är unik för det 

specifika ”spelet”. Gällande valdeltagande skulle detta betyda att huruvida man väljer att rösta 

eller inte avgörs av faktorer som är unika för den specifika valsituationen, t.ex. en individs 

tillgängliga finansiella resurser. ”Exogena” faktorer betyder då givetvis faktorer som är 

konstanta över flera valsituationer, t.ex. den allmänna rösträtten, eller vallagarna, eftersom 

antagandet/upphävandet av dessa involverar en process som sträcker sig över ett tidsspann där 

flera olika val hinner genomföras.  

 

3.1.2 Sociala teorier för valdeltagande 

Här följer en kort utläggning av de teorier som står i direkt kontrast till de rationalistiska, 

instrumentella motsvarigheterna och som i större grad stöds av forskningssamfundet. Fokus 

kommer att läggas vid tre intimt sammanbundna teorierbildningar som vi anser vara 

representativa för vad vi kallar den ”sociala” skolan: ”grupp-baserade modeller” och ”etiska 

modeller”, vilka kan ses som förgreningar av ”identitetsbekräftande modeller”. 

 

De ”grupp-baserade modellerna” inbegriper ett beteende där normer förankrade i den 

närmaste sociala kretsen spelar en avgörande roll dels för om en individ ska rösta eller inte, 

dels vilken kandidat eller parti som denne i så fall röstar på (Geys, 2006:1, 23-24). Samtidigt 

är denna effekt inte enbart närvarande vid själva valsituationen, utan individen socialiseras 

stegvis under uppväxten att anamma ett särskilt beteende. 
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De ”etiska modellerna” är snarlika den mer rationalistiska konsumtionseffekten formulerad av 

Riker och Ordeshook. Skillnaden ligger i att den förra inte framställs som en term i en 

Downsiansk kostnadskalkyl, utan är den etiska konsumtionseffekten är den uttömmande 

anledningen till att en individ röstar, oavsett tillhörande instrumentella kostnader. Den etiska 

aspekten utgörs främst av att det är moraliskt oförsvarbart att inte rösta, eftersom detta 

signalerar en respektlöshet visavi de åtnjutna demokratiska rättigheterna (Blais, 92-115, 

2000). 

 

De ”identitetsbekräftande”, eller ”Expressive Choice”-modellerna är mest utförligt beskrivet 

av Schuessler (2000) i hans bok ”A Logic of Expressive Choice” och reflekteras i hur 

benämningen ”expressivitet” används i vår uppsats. Den är mer översiktlig i sitt omfång än de 

två föregående teorierna i den mån att ”expressivitet” betyder identitetsbekräftande beteende 

rent generellt. En aspekt som dock är unik för ”Expressive Choice” är att väljaren som röstar 

eller avstår från att rösta gör det i syfte att signalera sin identitetsståndpunkt för omvärlden. 

Det finns alltså en grad av medvetenhet i det expressiva beteendet som saknas i teorierna 

ovan, även om väljaren som agerar expressivt givetvis fortfarande kan vara påverkad av 

underliggande socialiseringsprocesser eller grupptryck.        

3.2 Anledningar till valdeltagande som beroende 

variabel   

 

På den mest basala nivån så är tankegången bakom varför just valdeltagande är en fruktbar 

variabel för vårt teoriprövande syfte att det ytterst är genom statistiken för valdeltagande som 

vi kan avläsa huruvida det är Rational Choice, eller de sociala teorierna, med tillhörande 

oberoende variabler, som har fått sina idéer om medborgarnas ställning till möjligheten att 

rösta bekräftade eller förkastade. Det är oundvikligt att en individs syn på sin egen roll i 

demos inte reflekteras i statistiken över valdeltagandet. Dessutom prövas den i media ofta 

uttryckta åsikten om att den allt mer ökande restriktiviteten i de amerikanska vallagarna 

påverkar valdeltagandet hos minoriteter negativt. 

 

3.3 Valet av USA som analysenhet 

USA är exceptionellt bland världens demokratier i egenskap av den mängd eget ansvar som 

åläggs den enskilda medborgaren för att uppnå status som röstberättigad. Man måste 

registrera sig själv, vilket innebär extra kostnader i form av tid spenderat på deltagande i 

valprocessen. Samtidigt har 2000-talet rymt utvecklingstendenser i form av exempelvis 

stigande inkomstskillnader (Cassidy, 2013 & Kenworthy m.fl., 2013, s. 1-2) och en ökad 

relevans för internet för att både informera sig om valet och registrera sig. Kapaciteten att 

göra sig röstberättigad och bära kostnaderna för röstandet och informationsinhämtningen har 

blivit mer ojämlik mellan olika socioekonomiska grupper. För rationalistiskt lagda 

röstbeteendeteorier som så systematiskt fått sitt vetenskapliga anseende äventyrat sedan 

Downs dagar gör dessa faktorer USA till ett ypperligt studieobjekt för att analysera Rational 
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Choice-teorierna från ett perspektiv varvid det är denna inskränkta position i den 

vetenskapliga diskursen som i förlängningen prövas: är Rational Choice verkligen en så icke-

gångbar approach för vår förståelse av huruvida människor röstar eller inte? USA 

representerar ett fall under gynnsamma omständigheter (Esiasson m. fl., 2012, 162-163). 

Detta är till den här uppsatsens validitetsmässiga styrka eftersom anammandet av ett fall 

under ogynnsamma omständigheter hade skapat en vidlyftig diskrepans mellan Rational 

Choice-teoriernas låga inomvetenskapliga ställning och en forskningsdesign som ofta tillgås 

på grundval av en redan stor sannolikhet att den prövade teorin överensstämmer med empirin, 

något som inte är fallet med Rational Choice-teorierna. Ogynnsamma omständigheters lägre 

sannolikhet för bekräftande av teorin i fråga leder därmed i fråga om fallet Rational Choice 

till att eventuellt bekräftande resultat reser misstankar om akademisk ohederlighet i form av 

exempelvis en partiskhet vid urvalet av variabler, både medveten och omedveten. Ett fall 

under gynnsamma omständigheter representerar således en realistisk första ansats till att 

(om)pröva Rational Choice-teorierna och dess inomvetenskapliga ställning. 

3.4 Expansivitet 

 

 

Koncist uttryckt betyder expansiva vallagar både att de instiftats med syfte att göra det lättare 

att rösta och således öka valdeltagandet, samt att de rimligtvis kan förvänta sig ha dessa 

effekter. Här fokuserar vi inte bara på de lagar, såsom krav på uppvisade ID-handlingar vid 

valurnorna, vilka leder till kostnader på själva valdagen, utan även på de preliminära stegen 

vilka ökar sannolikheten för att individen faktiskt väljer att avlägga sin röst, alltså möjligheten 

att få sin röst hörd i valkampanjerna. Vi operationaliserar alltså ”expansivitet” som 

inkluderande både möjligheterna till informationsinhämtning som omständigheterna vid det 

faktiska röstandet. Konkreta lagar med särskild relevans här är exempelvis möjligheten att 

registrera sig på valdagen eller möjligheten att förtidsrösta. 

 

Det är viktigt att poängtera att vårt fokus på lagar inte förutsätter en av oss godtycklig 

hierarkisk relation mellan medborgarna och makthavarna där elitskikten agerar och massan 

reagerar i förväntad stil. Vi är medvetna om att de sociala, ekonomiska och normativa faktorer 

är centrala aspekter för problemställningens besvarande och undviker således ett alltför 

institutionsfokuserat tänkande. I den kommande kvantitativa analyssektionen tas dessa 

aspekter upp i form av exempelvis befolkningsdensitet, etniciteters andelar av samma 

befolkning, samt medianinkomst som oberoende variabler. Den institutionella nivån, alltså 

vallagarnas effekter, representeras i analysen av dummyvariabler där 1 och 0 omväxlande 

kodats som innebärande antingen expansivitet eller restriktivitet. 

3.5 Restriktivitet 

Nedan kommer de restriktiva vallagarna att beskrivas samt kontextualiseras. En narrativ 

återblick kommer även göras till hur debatten förs i USA kring de mer restriktiva vallagarnas 

påverkan på samhället och valdeltagandet. 
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Expansivitetens motpol är restriktiviteten (Brennan Center, 2014). 

De senaste årens utveckling i USA gällande delstaternas förändrade lagar kring vilken typ av 

identifikation som krävs för att få rösta har medfört omfattande debatter i media (MacLaggan, 

2014), drivna främst av det demokratiska partiet och olika medborgarrättsgrupper som anser 

att dessa mer restriktiva lagar inskränker på medborgarnas konstitutionella rätt att få rösta.  

 

Detta har bemötts av det republikanska partiet med argument att de genomför dessa 

lagändringar i syfte att endast de som uppbär rösträtt skall rösta. I många av de delstater där 

dessa mer restriktiva lagar har införts har även systemet för att skaffa giltig legitimation 

förenklats och i vissa fall har de utan exempelvis körkort rätt att kvittera ut en legitimation 

gratis. Detta gäller dock inte alla delstater skall tilläggas (Underhill, 2014). 

 

Oavsett vilken sida som har rätt i frågan om effekterna av de här lagarna så har trenden varit 

tydlig de senaste tio åren där allt fler delstater har skärpt sina lagar. Även om få kräver foto-

legitimation så som i Sverige så kräver i dag många delstater någon form av identifikation för 

att väljaren skall få avlägga sin röst. 

 

Den här historiska utvecklingen har i huvudsak tagit fart först under 2000-talet även om vissa 

delstater införde hårdare regler på området så tidigt som 1970-talet. Varför trenden har 

uppstått är svårt att förklara, men en hypotes är att det allt hårdare politiska klimatet i USA 

(Balz, 2013 & Farnam, 2012) har bidragit till detta, och i och med att möjligheterna att flytta 

gränserna för valdistrikten för guvernörerna (så kallad Gerrymandering) är uttömda då 

befolkningen blivit väldigt statisk har man nu övergått till att påverka restriktiviteten i 

lagstiftningen för att få avlägga sin röst (E.G. 2014). 

 

Detta fenomen kan te sig underligt för oss svenskar som är vana vid att inneha 

fotolegitimation samt att visa upp den när vi avlägger vår röst på valdagen, men är desto mer 

främmande för amerikaner som dels har en betydligt större fattig befolkning utan finansiella 

resurser att skaffa sig legitimation, eller incitament för den delen, det finns även vissa hinder 

för dömda brottslingar i hur de får skaffa sig denna typ av legitimation (Flanagin, 2014). 

 

Många av de debattörer som anser att dessa lagändringar är fel pekar just på dessa två 

exempel på svårigheter för utsatta i samhället att skaffa legitimation (E.G. 2014). I och med 

att utsatta grupper i det amerikanska samhället ofta består av vissa etniska minoriteter, samt 

att dessa är överrepresenterade i både brotts- och fattigdomsstatistiken så ser vissa ett 

samband mellan alla dessa faktorer. 
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4 Data 

Under det här kapitlet presenteras den data som uppsatsens statistiska undersökning består 

utav. Vi motiverar valen av variabler samt brett kommentera källorna för dem. Syftet med 

detta är att ge läsaren en tydlig bild av de variabler som undersökningen bygger på. 

 

Den beroende variabeln i vår undersökning är genomgående valdeltagandet i valen till 

senaten 2006 (Miller, 2007) och 2014 (Haas, 2014) i form av det totala antalet avlagda 

röster. I de delstater där senatorsval inte hållits dessa år har det samlade röstetalet från 

valen till representanthuset använts istället. Huvudanledningen till att vi valt att använda 

data från senatorsvalet är att kandidaterna kandiderar för delstaten i stort och därmed 

kan undgå påverkan av mycket lokala trender i en större utsträckning. Detta var även 

den kammare i kongressen där rösten vägde tyngre då mer stod på spel i och med att 

mycket innan valet tydde på att senaten skulle övergå till det republikanska partiet. 

 

De oberoende variablerna bestod i stor del av variabler i syfte att beskriva 

befolkningens sammansättning gällande ålder, inkomst, utbildning, tillgång till 

information samt etnicitet. Vi har använt oss av befolkningsdata från federala 

myndigheter (Census, 2010 & 2014) samt från vissa akademiska resurser. Alla variabler 

är applicerade på alla de 50 delstater som finns i landet.  

 

Vi har även använt oss av sammanställningar från den sammarbetsorganisation som 

finns för de olika delstatskongresserna (Underhill, 2014) gällande tolkningen av de 

lagar som inbegriper vem som äger rösträtt i de olika delstaterna, samt hur delstaterna 

valt att lagstifta i frågan kring identitetshandling vid röstningstillfället. Dessa lagtexter 

har sedan omvandlats till så kallade dummyvariabler i syfte att kunna användas i den 

statistiska analysen. 
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5 Analys 

 

5.1 Hypotesprövning 1 – Rational Choice och de nya 

informationskanalerna 

 

5.1.1 Beskrivning av hypoteserna 

Rational Choice teori 1: Hypotesen förutsätter att om registrerings- och strikta ID-krav (valt 

på grund av dess förekomst i den samhälleliga debatten (Hiltzik, 2014) är gällande reduceras 

valdeltagandeprocessen för alla medborgare till en klassisk Downsiansk kostnadskalkyl. På så 

sätt upphävs den ökade sannolikhet att expressiva faktorer upptäckts och anammas som ett 

resultat av internets nya informationsinhämtningsmöjligheter. Interaktionen med restriktiva 

vallagar gör internetvariabeln icke-signifikant, betydandes att den inte har lyckats upphäva de 

restriktiva vallagarnas negativa effekt på deltagande.  

 

Rational Choice teori 2: Restriktiva vallagsvariabler interagerar med konkurrensnivån mellan 

de två ledande kandidaterna för att reducera den antingen till en statistiskt signifikant och 

identisk negativ effekt på valdeltagande, oavsett om konkurrensen är hög eller låg, eller till en 

ren statistisk icke-signifikans. Således är det logiskt att en Downsiansk kostnadskalkyl är 

närvarande som en effekt av de restriktiva vallagarna. Konkurrensnivåns positiva inverkan på 

valdeltagandet upphävs således. 

 

Social teori: Trots restriktiviteten uppvisas ett positivt samband mellan internet och 

valdeltagande, eftersom internets nya möjligheter till informationsinhämtande leder till att den 

presumtive väljaren kan upptäcka ett expressivt, identitetsbekräftande skäl att rösta.   

 

 

5.1.2 Operationalisering av ”information”  

En viktig detalj att nämna är att internet i analysen agerar som vår huvudsakliga 

operationalisering av informationsgrad – där detta inte är fallet så nämns andra relevanta 

informationskanaler. 
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5.1.3 Översikt av resultatet 

 

Resultatet visar att Rational Choice-hypoteserna måste förkastas. Emellertid uppvisade initialt 

den genomgående statistiska icke-signifikansen för interaktionen mellan konkurrens och 

vallagar i graferna för både 2006 och 2014 en öppning för alternativhypotesens accepterande, 

dock under kravet att de av Downs samt Riker och Ordeshook beskrivna ”rationalistiska” 

konsumtionseffekterna (Downs, 1957, 266-271 & Riker - Ordeshook, 1968, 27-28) kan 

beläggas vara närvarande. Eftersom både konkurrens- och internetgraferna pekar mot en 

inverkande konsumtionseffekt, men graferna för internet-vallagsinteraktionen uppvisar ett 

positivt samband vid lägre andelar internettillgång. Detta relaterar till att informationsintagen 

för de lägre socioekonomiska klasserna som rimligtvis kan tänkas representeras i av en lägre 

andel internettillgång har i tilltagande grad under 2000-talet innefattat en klasspopulistisk 

retorik via de traditionella mediernas fortsatta relevans för kandidaternas kampanjstrategier. 

Denna klasspopulism stärks av ett uppfattat utanförskap som resultat av restriktiva vallagar 

och för med sig ett höjt valdeltagande, men motiverad av en expressiv, identitetsbekräftande 

karaktär i motsats till alternativhypotesen. 

 

Detta resonemang kräver ytterligare utveckling för att få sin förklaringskraft 

trovärdigförklarad. Således kommer vi i diskussionsdelen att utforska detaljerna i slutsatsens 

resonemang och försvara de belägg vi hävdar reflekteras i det statistiska underlaget.     

 

Innan diskussionen tar vid måste vi nämna att även hypotesen med grund i de sociala 

teorierna inte överensstämmer med resultatet. Således preciseras en ny hypotes i 

diskussionssektionen som dock även den är grundad i de sociala teorierna. Detta är inte en 

kritik av det ursprungliga valet av hypoteser, utan en kritik av de sociala teorierna, som trots 

att de befästs av vår analys behöver uppdateras av oss för att i detalj kunna appliceras i en 

2000-talskontext.    
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5.1.4 Argumenterande diskussion 

Graf 1 

2014 – Representativ även för 2006 

 
 

Från det initiala resultatet är det uppenbart att interaktionen mellan den kategoriska 

registrerings- och den kontinuerliga konkurrensvariabeln för 2006 utövar en negativ effekt på 

valdeltagandet i takt med att konkurrensgraden sjunker. Detta bestrider Rational Choice-

hypoteserna med tanke på att valdagsregistrering inte är möjligt. Det ligger snarare i linje med 

den sociala hypotesens förväntade resultat då en förhöjd konkurrens skapar en 

kompenserande, tekniskt sett irrationell, tro på den egna röstens vikt för valdeltagandet vilket 

väger upp för de ökade deltagandekostnaderna hos vallagarnaras restriktivitet. Emellertid 

befäster grafen Rational Choice-hypotesernas predicerade statistiska icke-signifikans, vilket 

tyder på ett visst empiriskt bekräftande som måste undersökas ytterligare.  

 

Om vi förbiser grafernas statistiska icke-signifikans och fokuserar på sambandets riktning ser 

vi att ett strikt anammande av en Downsiansk kostnadskalkyl från den presumtiva väljarens 

håll har en oförväntat låg inverkan på valdeltagandet då konkurrensnivån mellan kandidaterna 

är låg. Alltså har konsumtionseffekter inverkat på interaktionens utfall, i motsats till Rational 

Choice-hypoteserna. Dock är denna slutsats inte oproblematisk. Eftersom valdeltagandet i alla 

legitima demokratiska val som genomförts i historien inte har legat på nollnivå så måste 

konsumtionseffekter alltid har varit närvarande i någon form. För att Rational Choice-

hypoteserna ska undvika en reducerad förklaringskraft på den här punkten borde denna 

konsumtionseffekt ta formen av antingen de av Downs (1957, 266-271) eller Riker och 

Ordeshook (1968, 27-28) föreslagna konsumtionseffekterna.  Detta tillsammans med 

grafernas icke-signifikans belyser alltså en möjlighet till Rational Choice-hypotesernas 

fortsatta accepterande, med det förbehållet att de ständigt närvarande konsumtionseffekterna 

som inte uteslutits av graferna ingalunda entydigt kan uteslutas en större tillhörighet med de 

sociala teorierna. Detta eftersom grafernas statistiska icke-signifikans endast utesluter en 

konsumtionseffekt där uppfattningen om den egna röstens vikt för valresultatet överdrivs av 

en hög konkurrensnivå. För att vidare utesluta möjliga sociala konsumtionseffekter måste vi 

beröra detta när vi i kommande sektion knyter an till resten av Rational Choice-hypotesernas 
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relevanta interaktioner, specifikt mellan restriktiva vallagar och graden av tillgång till internet. 

Dock måste det understrykas innan vi tar oss an detta att oförmågan att entydigt särskilja de 

nödvändigt närvarande konsumtionseffekterna från de sociala teorierna är ett ständigt problem 

när Rational Choice-teoriernas applicerbarhet gällande valdeltagande prövas. Även om en 

specifik, social konsumtionseffekt förkastas så är dess olika uttrycksformer så 

mångfacetterade att möjligheten kvarstår att det uppvisade resultatet fortfarande kan förklaras 

av sociala teorier. Rational Choice-hypoteserna bär här således på en oundviklig osäkerhet 

huruvida den ytterst bekräftar rationalistiska eller sociala teoribildningar, vilket givetvis 

skadar möjligheten att få den accepterad. 

 

För att vidare utveckla ovanstående resonemang ska vi nu alltså utforska relationen mellan 

restriktiva vallagar och graden av internettillgång:  

 

Graf 2 

2006 
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Graf 3 

2014 

 
 

Som vi ser har frånvaron av valdagsregistrering en tilltagande, positiv effekt ju lägre 

procentuell andel av befolkningen som har tillgång till internet i hemmet. Läget är det 

motsatta i andra änden av grafen. Nedan kommer vi, som tidigare nämnts, att problematisera 

föregående sektions preliminära, om än begränsade, befästande av Rational Choice-

hypoteserna. 

     

Ett förbud mot valdagsregistrering representerar otvetydigt en ren kostnadshöjning, vilket 

enligt Rational Choice-hypoteserna borde leda till en större sannolikhet att en stor andel av 

väljarna anammar en identisk kostnadskalkyl angående röstandets nytta. Tillgång till internet 

är givetvis även en kostnad i sig, dock representerar internettillgången en tydlig 

kostnadsminskning i relation till tidigare tillgängliga informationskanaler eftersom all 

relevant information finns tillgänglig på en medieplattform.  

 

Valdagsregistreringsförbudet borde således fortfarande resultera i en avgörande kostnad vid 

en Downsiansk kostnadskalkyl, trots att den nya informationskanalen överlag representerar en 

kostnadsminskning för att inhämta information om valet och dess kandidater. Enligt samma 

logik borde de kostnadsminskande och informationstillgängliggörande effekterna av ett brett 

förankrat internetanvändande fortfarande vara oförmögna att kompensera för den minimala 

”P”-termens värde. Alltså, den enskilda röstens praktiska obetydlighet för valresultatet borde 

fortfarande vara en avhållande faktor visavi valdeltagande.  

 

Sammantaget borde, enligt Rational Choice-hypoteserna, internettillgång resultera i en 

statistiskt signifikant och konstant negativ effekt på graferna eftersom det verkligt centrala för 

valdeltagandet är den instrumentella kostnadskalkyl vilken delas av varje medborgare, oavsett 

inkomst. Eftersom vi resonerar att internetvariabeln, på grund av dess oförmåga att förhindra 

den egna röstens praktiska obetydlighet för valresultatet, är en traditionell kostnadshöjning för 

valdeltagande bland många andra, snarare än ett frigörande medium där varje individ kan 

upptäcka det expressiva intresse som väger upp för röstaktionens instrumentella irrationalitet, 
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borde internetvariabeln spegla den rationella kostnadskalkylens närvaro för varje medborgare. 

Dock givetvis med en något ökad negativ effekt 2014, dels eftersom internetvariabelns ökade 

kostnader, men givetvis även eftersom interaktionen med den ökade mängden restriktiva 

lagar.  

 

Emellertid är det positiva sambandet mellan en låg andel internettillgång och ökat 

valdeltagande övervägande statistiskt signifikant 2014 (mellan 62-70,5 %), alltså under en 

period då internet har hunnit fått en större samhällelig roll och restriktiviteten i vallagarna 

tilltagit, med påföljande kostnadshöjningar för valdeltagande. Det intressanta är att även den 

sociala hypotesens stöd för ett tilltagande valdeltagande i proportion till internettillgångens 

ökning misslyckas med att vinna acceptans. Således har vi upptäckt en ny, relevant hypotes, 

vars karaktär och relation till de ursprungliga hypoteserna vi hädanefter kommer att försöka 

precisera. 

 

I kommande resonemang är det av central vikt att vi belyser den modesta, men tydligt positiva 

korrelationen mellan internettillgång och inkomst (korrelationskoefficient 0.3806 år 2014). 

Denna koppling underbygger, men är inte avgörande för preciseringen av den nya hypotesens 

precisering. Eftersom grafens statistiskt signifikanta sambandsstyrka är så tydligt oförenlig 

med en Downsiansk kostnadskalkyl är det rimligt att fastställa en inverkan från en 

konsumtionseffekt som inte helt kan förklaras av Rational Choice-teorierna. Dessutom är det 

rimligt att med stöd av korrelationen mellan internettillgång och inkomstnivå anta att denna 

konsumtionseffekt övervägande är specifik för en lägre socioekonomisk klass. För att här 

återknyta till den första Rational Choice-hypotesen så förkastas de i och med att en 

klasspecifik konsumtionseffekt är direkt motsägande den framförda samhällsomspännande 

anammandet av ett instrumentellt tänkande visavi om man ska rösta eller inte.   

 

Vi argumenterar att denna konsumtionseffekt är rotad i de traditionella mediernas roll, särskilt 

i valkampanjer, i en tid då internet som informationskanal stigit markant i relevans. Internets 

växande roll som informationskälla har utvecklat valsituationens informationsinhämtning till 

att i större utsträckning innefatta s.k. ”icke-överförbara kostnader” (Downs, 1957, 210) och 

således tvingat väljaren att inta en mer aktiv roll för att själv söka upp information och avgöra 

hur villiga de är att bära kostnaderna för att rösta på någon av de tillgängliga kandidaterna. 

Detta är basen för den första Rational Choice-hypotesen, eftersom internet således fortfarande 

bär på tydliga kostnader i tid och energi för väljaren.  

 

Parallellt med denna utveckling sprids en tendens där en mer konfrontativ karaktär hos de 

traditionella informationskanalernas kampanjmaterial växt fram (Wang m.fl., 2012). Mellan 

2006 och 2014 har graden av kampanjfinanser ökat disproportionerligt med ökningen av 

röstberättigade personer samtidigt som valrörelserna i tilltagande grad kretsar kring ett 

konfrontativt negativt kampanjande karaktäriserad av populistisk retorik. Detta är en 

utveckling relaterad till den tilltagande tendensen för kongresspolitiker att basera sin politiska 

hållning på klassdivisioner i sina respektive delstater (Hayes, 2013). 

 

Nu råder ett motsägelsefullt scenario där internetsidor rent andelsmässigt utgör en större del 

av de tillgängliga informationskanalerna, men där de traditionella medierna fortfarande spelar 

en stor roll i valkampanjerna eftersom populistisk retorik lätt kan knyta an till de tidigare 

nämnda oundvikligen närvarande konsumtionseffekterna. Nya aggressivare strategier för att 

inkorporera traditionell media i kampanjarbetet har bevarat deras utrymme i väljarens 

blickfång trots alternativa informationskanalers, som internet, ökade inverkan. På detta sätt är 

den ökade internettillgångens inverkan på väljarbeteende alltså behäftad med stor osäkerhet - 
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vilket uttrycks i avsaknaden av statistisk signifikans bortom 62-70,5 procentsspannet i 2014 

års graf och den genomgående icke-signifikansen 2006, just eftersom de traditionella 

informationskanalerna lyckats bevara en märkbar exponering, då negativt kampanjande ofta 

tillges stor uppmärksamhet i kampanjrapporteringen, oavsett informationskanal.  

 

Negativt kampanjande via traditionella medier skapar en specifik konsumtionseffekt 

kretsande kring klasspopulism, där de breda lagren av undre medelklassväljare bemöts av en 

verklighetsframställning där andra inkomstgrupper gjort sig skyldiga till deras exploatering 

och förtryckande. Eftersom låg internettillgång dessutom leder till att informationsbehovet i 

större grad fylls av traditionella medier är en rimlig slutsats att en övervägande andel vilka 

under valkampanjen primärt exponeras för negativt kampanjande är låginkomsttagare. 

Eftersom låginkomsttagare även sannolikt är lågt utbildade (Fry, 2013) saknar den 

genomsnittlige tittaren här de intellektuella verktygen för att stå emot dragningskraften hos de 

negativa kampanjernas förenklade verklighetssyn. Resultatet blir då att en expressiv 

konsumtionseffekt övervägande specifik för de lägre socioekonomiska klasserna skapas - det 

är detta som reflekteras i vårt statistiska underlag. Det är vidare tydligt att denna nya hypotes 

är tillhörande de sociala teorierna. 

 

Eftersom sambandets riktning är i det närmaste identisk i både 2006 och 2014 års grafer, med 

signifikansen som enda markanta skillnad är det rimligt att förutsätta en utveckling som 

pågått under båda mättillfällena men som börjat utöva en märkbar inverkan först vid det 

senare. Detta är i linje med hur de ovan detaljerade aspekterna i den nya alternativhypotesen 

har tilltagit i relevans och förekomst under 2000- och 2010-talet. Således stärks den nya 

alternativhypotesens trovärdighet som förklaring. Eftersom dessa, och andra relevanta 

aspekter (ökad ekonomisk ojämlikhet; kraftigt ökade kampanjfinanser; ökat negativt 

kampanjande (Wang m.fl., 2012)) samt ökad klassretorik (ta som exempel det senaste ”State 

of the Union”-talet av president Obama (CNN, 2015) och i lagstiftningen (La Raja. 2013)) 

inte visar tecken på att avta är den nya hypotesen sannolikt relevant för en stor andel av det 

fortsatta 2000-talet. Detta betyder att Rational Choice-teoriernas förklaringskraft visavi 

valdeltagande kommer fortsätta vara rättmätigt ifrågasatt under överskådlig tid. 

 

Med tanke på korrelationen mellan internettillgång och inkomstnivå kan vi utveckla varför 

ovan konsumtionseffekt är den rimligaste tolkningen av grafernas utfall, snarare än Rational 

Choice-hypoteserna. I viss mån kan vi på grund av korrelationen reducera den ursprungliga 

alternativhypotesen till en klassisk Downsiansk avvägning mellan kostnader och tillgängliga 

resurser, vilket givetvis för den längre bort från att kunna förklara det statistiska resultatet. 

Argumentet att den nya hypotesen skulle preciseras som tillhörande de sociala teorierna kan 

beläggas med en kort genomgång över hur oförenlig denna är med en Rational Choice-logik, 

där alla konsumtionseffekter måste kunna placeras in i den klassiska ”R = BP – C” formeln -  

i Riker och Ordeshooks fall som en ny term ”D” (Downs, 1957, 266-271) (Riker - Ordeshook, 

1968, 27-28).  

 

Detta eftersom en konsumtionseffekts kapacitet att göra nyttan större än kostnaden vid 

valdeltagandet via exempelvis möjligheten att bekräfta en viss identitet genom att rösta på en 

särskild kandidat eller parti är en sak, men för att bibehålla konsumtionseffektens positiva 

inverkan på det totala valdeltagandet måste även ”P”-termen tas i beaktande. ”P” betyder som 

bekant den extremt minimala sannolikheten att den egna rösten kommer spela en avgörande 

inverkan på valutgången, krävs närmast oändliga resurser. Resultatet blir då att en tolkning av 

konsumtionseffekten uttryckt i grafen som reflekterande en psykologisk nytta vilket 

överstiger de materiella kostnadernas avhållsincitament är irrelevant för den gemene 



 

 19 

medelklassväljaren. Detta eftersom ingen medborgare, inte ens de idag så beryktade ”1 %-en” 

(Oxfam, 2015) har resurserna att väga upp för den enskilda röstens praktiska obetydlighet.  

Därmed måste den nya alternativhypotesens konsumtionseffekt vara helt frånskild en 

traditionell, rationalistisk kostnadskalkyl. Om konsumtionseffekterna betingas med en så stark 

identitetsbekräftande karaktär att den är av närmast existentiell art i betydelsen för den 

enskilde väljaren, med en medföljande kapacitet att väga upp för den egna röstens minimala 

inverkan på valresultatet, så är den alltså så ”irrationell” att den omöjligen kan placeras in i en 

rationell kostnadskalkyl.   

 

Därför måste Rational Choice-hypoteserans strikta rationalism helt förkastas. Med andra ord 

resulterade en vidare undersökning över huruvida den närvarande konsumtionseffekten kunde 

knytas till en rationalistisk förklaring i linje med dessa hypoteser, och den öppning för dess 

acceptans som graferna för interaktionseffekten mellan konkurrens och restriktiva vallagar 

som den statistiska icke-signifikansen representerade, i en entydig acceptans för en ny 

hypotes rotad i de sociala teorierna. Detta betyder att den inneboende osäkerheten gällande 

den enligt graferna närvarande konsumtionseffektens rationalistiska eller sociala karaktär 

tydligt pekar mot den senare. Den ursprungliga alternativhypotesen är förkastad och berövar 

därmed Downs respektive Ordeshook och Rikers förklaring för röstparadoxens närvaro 

trovärdighet i en 2000-talskontext.      

 

5.2 Hypotesprövning 2 – Gruppbeteende och 

Rational Choice 

Rational Choice-teori: Ökad restriktivitet poneras leda till ett övervägande rationellt 

spelteoretiskt beteende där det är strategiskt optimalt att inte rösta. Detta eftersom de flesta 

inkomstgrupper saknar resurserna (finansiella, utbildningsmässiga) för ett mer aktivt 

deltagande vid sidan av själva rösten i form av kampanjarbete och offentliga debatter, vilket 

tillsammans med rösten resulterar i en större konkret effekt på valutgången. Denna negativa 

effekt på valdeltagandet stärks av att ökad restriktivitet leder till ett ökat Downsianskt 

kalkyltänkande. Alltså uppvisas en tilltagande negativ effekt på valdeltagandet från 2006 och 

2014 i takt med att restriktiviteten ökar och därmed graden av Downsianskt kalkyltänkande.  

 

Således borde kvarvarande expansiva lagar vara statistiskt icke-signifikanta både 2006 och 

2014. Vidare borde den minsta graden av icke-signifikans sammanfalla med en tilltagande 

konstant negativ effekt på valdeltagandet för de expansiva lagarna eftersom splittringen 

mellan inkomstgrupper med och utan möjligheterna till ett mer aktivt deltagande alltid är 

närvarande, oavsett typen och graden av migration. Relationen mellan inkomstgrupperna är 

således intakt och borde tyda på att förändringar i gruppbeteende är baserat på en större grad 

av instrumentellt tänkande från en specifik inkomstgrupp. Detta antyder ett instrumentellt 

gruppbeteende bundet till klass, alltså i linje med Rational Choice.  

 

Social teori: Väljargrupperna agerar primärt i expressivt syfte antingen utan ett spelteoretiskt 

rationellt beaktande av potentiella motparter eller med en strategi vilken som mest kan 

definieras som ”dominanta”, vilket minskar Rational Choice-teoriernas förklaringskraft.  
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5.2.1 Operationalisering  

 

Variabeln ”inrikes migration” är en operationalisering av begreppet ”befolkningsstabilitet” 

och har valts specifikt för just dess inverkan på samspelet mellan olika socioekonomiska 

grupperingar. Anledningen till valet av dummyvariabeln (frånvaron av krav på ID-handlingar) 

är ID-kravets centrala position inom en rådande samhällsdebatt som potentiellt skadlig för 

valdeltagandet genom dess diskriminerande effekter gentemot minoriteter såsom afro- och 

latinamerikaner (Hiltzik, 2014). Detta ledde oss till att även inkludera interaktionen mellan 

vallagar och särskilda minoriteter såsom just afro- eller latinamerikaner för att stärka 

hypotesernas ambitioner att förklara gruppbeteende i valsituationer. Det måste dock 

understrykas att minoriteterna inte framställs essentialistiskt. De är relevanta p.g.a. den 

specifika amerikanska kontexten där etnicitet och inkomstklassificering tenderar att korrelera 

(Perlberg, 2013). 

 

5.2.2 Översikt av resultatet: 

 

Rational Choice-hypotesen förkastas. Varken den predicerade skillnaden i den negativa 

effekten på valdeltagande, icke-signifikansen för de expansiva vallagarna eller den identiska 

effektgraden, oavsett migrationsgrad, för vallagsvariabeln har bekräftats av det statistiska 

underlaget. Istället bekräftas den sociala hypotesen, eftersom resultatet sammanfaller med 

effekten av mer konfrontativa valkampanjstrategier där klasspopulistisk retorik skapar en 

större roll för identitetsbekräftande, snarare än instrumentella, faktorer när en person tar 

beslutet om denne ska rösta eller inte. Även om en samhälleligt bredare applicering av den 

sociala hypotesen på det statistiska underlaget är bristfällig, så argumenterar dessa politiska 

och juridiska utvecklingar för att den eventuellt kan förväntas bli övergripande relevant. 

Resonemanget för den sociala hypotesens applicering är alltså rimlig eftersom dess beskrivna 

gruppbeteende så småningom med säkerhet kan antas uppfyllas på en mer holistisk, 

samhällsomspännande nivå. Som i den förra hypotesdelen förtydligar vi vår slutsats via en 

utförlig, argumenterande diskussion.     
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5.2.3 Argumenterande diskussion 
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Interaktionsvariablerna uppvisar en något oväntad trend om vi därutöver beaktar huruvida 

utflyttning eller inflyttning dominerar. Graferna uppvisar en frånvaro av skillnad i sambandets 

riktning mellan graferna, trots att 2006 och 2014 skiljs åt på grund av den senares tilltagande 

mängd restriktiva vallagar. Detta går emot det förväntade resultatet enligt Rational Choice-

hypotesen, där en tydlig skillnad i både riktning och styrka förväntas eftersom ökad 

restriktivitet antas leda till ett större beaktande av de högre kostnaderna för att rösta, och 

därmed dess irrationalitet.  

 

Samtidigt så dämpas denna förväntade skillnad något, trots att det även under expansiva 

vallagar förväntas uppvisas en negativ effekt på valdeltagandet. Den senare givetvis på grund 

av de inneboende kostnaderna av att rösta, och den förra eftersom restriktiviteten – vilket ökar 

tendensen till Downsianskt tänkande – var mindre utbredd 2006. Eftersom både Downsianskt 

och spelteoretiskt tänkande enligt Rational Choice-hypotesen förutsätter rationellt beteende, 

är det rimligt att anta en ömsesidig förekomst samt stärkande effekt de emellan.  

 

En mer detaljerad anledning till att en Downsiansk kostnadskalkyl och gruppbaserad spelteori 

kan samexistera är att även om den individuella väljaren saknar ett explicit gruppmedvetande 

(i formen av: ”Jag deltar i valet för att min inkomstgrupp, och således, jag, gynnas av det”) så 

lämnas de delade instrumentella intressena i den relevanta socioekonomiska grupperingen 

intakta. För att förtydliga, även om en latinamerikansk ensamstående småbarnsförälder 

anammar ett större fokus på sina personliga kostnader så binds hen fortfarande till en större 

grupp människor på grund av att en stor mängd andra människor också delar samma 

resursmängd. Därmed skapas indirekt ett kollektivt agerande om alla dessa väljare grundar sitt 

beteende på den individuella inkomstnivån. På detta sätt bibehålls en Downsiansk rationalism 

samtidigt som ett tydligt gruppbeteende är möjligt. Detta gruppbeteende kan vidare vara 

strategiskt eftersom en väljare vilka delar samma resursgrad och ökade tendens till 

Downsianskt tänkande tar liknande beslut om hur den egna nyttan ska maximeras. Dessa 

snarlika beslut ackumuleras till ett gruppstrategiskt beteende. En central anledning till att 

Rational Choice-hypotesen föutspår en skillnad mellan graferna är stärkandet av detta band 

mellan instrumentell individualism och kollektivt beteende i takt med att restriktiviteten ökar, 

med negativa effekter för valdeltagandet. Detta borde även speglas genom en tydlig nedgång i 

statistisk signifikans för expansiva lagar eftersom dess kapacitet att väga upp för restriktiva 

lagars kostnader avtar i takt med att antalet restriktiva lagar ökar.  

 

Ett rationellt gruppbeteende, där en optimal strategi för det egna intresset söks, borde i 

samklang med ett ökat fäste för den Downsianska logiken resultera i en negativ effekt på 

valdeltagandet. Detta eftersom de flesta samhällgrupperingar, vare sig det rör sig om olika 

inkomstskikt eller religiösa benämningar, inte har de finansiella eller utbildningsmässiga 

förutsättningarna nödvändiga för att bringa fram en gynnsam politisk förändring via 

deltagande bortom själva valet, såsom aktivt kampanjande eller engagemang i offentliga 

debatter. Eftersom en gynnsam förändring inte uppfattas möjlig i konkurrens med mer 

resursstarka grupperingar, t.ex. högt utbildade, övre medelklassväljare som under en 

valkampanj har större möjligheter att aktivt delta och forma en kandidats politiska profil 

(Hague - Harrop, 2010, s. 163-164) så är den optimala strategin att avstå från att bära 

kostnaderna för att rösta. För en lågutbildad, undre medelklass-gruppering, med sin 

genomsnittliga resursmängd, leder ju maximerandet av de politiska deltagandemöjligheterna - 

alltså avläggandet av den egna rösten - enbart till en försämrad resursmässig situation totalt. 

Du har avlagt kostnader för att rösta samtidigt som den önskade förändringen uteblivit – alltså 
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samma resultat som om du inte röstat alls. Denna bild av den optimala strategin är basen för 

Rational Choice-hypotesens argument. 

 

Den ekonomiskt betingade gruppsammanhållning som dessutom är delvis beroende av vaga, 

men verkansfulla, kulturella faktorer, såsom mellan latinamerikanska eller afroamerikanska 

demografier, ökar det ovan nämnda inkomstspann där instrumentella kostnadskalkyler 

resulterar i ett homogent röstbeteende. Ett exempel är hur en vag ”latinamerikansk” identitet 

kan likställa beteendet från individer som annars åtskiljs i föreslagsvis övre arbetarklass och 

undre medelklass. Detta ökar den mängden individer grupperna tilldrar sig och således även 

genomslaget på valdeltagandet av ett gruppbeteende rotad i Rational Choice-tänkande. Denna 

punkt visar hur identitet och Rational Choice kan samspela utan att den senare bestrids.   

 

Dock börjar vi alltså i graferna se tecken på att Rational Choice-hypotesen brister eftersom 

den förutspådda negativa effekten på valdeltagandet inte reflekteras i graferna. Dessutom har 

den expansiva vallagen en icke-konstant och statistiskt signifikant kapacitet att öka 

valdeltagandet. Grafernas utfall tyder på närvaron av deltagandehöjande konsumtionseffekter 

bortom Rational Choice-teorierna, eftersom detta är det enda som kan negera en så markant 

kostnadshöjning som 2014 års ökade restriktivitet utgör. Samtidigt betyder inte avsaknaden av 

konstanthet i den expansiva vallagens sambandslinje att ett instrumentellt klassbeteende inte 

är närvarande. Det motsatta är mer sannolikt, dock utan att Rational choice-hypotesen befästs. 

Detta förklaras ingående i kommande argument.  

 

En rimlig förklaring till vad konsumtionseffekten specifikt innefattar ligger i den förändring 

av valkampanjstrategierna som även var relevant i tidigare sektions hypotesprövning. Här 

utgör en populistisk, klassbaserad retorik en stor del av den genomsnittlige presumtive 

väljarens informationsintag under en valkampanj (Wong m.fl., 2012). En första punkt där 

Rational Choice-hypotesen här försvagas är att eftersom retoriken i ett 2000-talskontext söks 

vara etniskt neutral så är det sannolikt att den försvagar de delade kulturella aspekterna vilka 

ökat det inkomstmässiga spannet där gruppmässigt beteende förväntas. Som graferna nedan 

visar har ett väldigt strikt, instrumentellt klassintresse stärkts i dess ställe. 
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Som graferna visar kan inget statistiskt signifikant mönster utläsas gällande latin- och 

afroamerikaners beteende under expansiva lagar mellan 2006 och 2014. Denna grad av 
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osäkerhet indikerar inte bara att enande kulturella band över klassgränser - alltså exempelvis 

mellan latinamerikansk arbetar- och medelklass - sannolikt inte existerar, utan att denna 

fragmentering av etniska grupperingar redan var i effekt 2006. Att expansiviteten endast når 

statistisk signifikans i migrationsgraferna, snarare än graferna för de etniska minoriteterna, 

tyder vidare på att den sociala hypotesens konsumtionseffekt är samhällsomspännande snarare 

än specifikt relevant för särskilda minoritetsgrupper.  

 

För att fortsätta resonemanget fastställer vi att klassexpressiviteten i valkampanjerna är ett 

uttryck för Downs teori om den röstmaximerande kandidaten vars strategi är en reflektion av 

beteende- och förhållningsmönstret bland en majoritet av väljarkåren (Schuessler, 2000, 37). 

Detta eftersom de tidigare nämnda sammanbindande kulturella faktorerna kretsande kring 

etnisk tillhörighet - kulturella faktorer vilka enligt Rational Choice-hypotesen agerat 

understöd till ett inkluderande, kollektivt och instrumentellt gruppbeteende - har i en era av 

negativt kampanjande ersatts av ett expressivt intresse knutet till klass. Relationen har 

omvänts: nu agerar instrumentella faktorer understöd för dominerande expressiva faktorer i 

form av en klassidentitet. Det är betydligt lättare att appellera till de expressiva aspekterna av 

klassmässig tillhörighet via populistisk retorik än att belägga anspråk till att sakligt bemöta 

instrumentella, privatekonomiska intressen och därmed bibehålla prioriteringen av rationella, 

optimala strategier. Det faktum att det amerikanska partiväsendet är unikt i den mån att 

partirepresentanterna inte är strikt bundna av en likriktande ideologisk linje gör regional 

anpassning efter specifika klassmässiga kontexter i kandidaternas strategier i 

röstmaximerande syfte sannolikt. Ett exempel är den ökade appelleringen till s.k ”family 

values” från konservativt håll (Perry). Detta är en idealisering av den ekonomiska 

medelklassens kärnfamilj, även om klassassociationerna är indirekta. Denna klasspopulism 

har stärkts av att det sena 00-talets finanskris drabbat medel- och arbetarklasserna särskilt hårt 

(Grovum, 2013).  

 

Dock finns det vissa aspekter av det statistiska underlaget som måste adresseras för att den 

sociala hypotesen ska tillges full förklaringskraft. Interaktionen mellan inrikes migration och 

expansiva ID-lagar uppvisar motsatta sambandsriktningar beroende på om migrationen tar 

formen av inflyttning (positivt) eller utflyttning (negativt). Detta pekar rimligtvis på att även 

om den klassbaserade expressivitetseffekten ovan innefattar hela dess relevanta andel, alltså 

den specifika inkomstgruppen, av den röstberättigade befolkningen så representerar 

inflyttning en större grad av förändring gällande mängden och sammansättningen av 

samhälleliga grupperingar. Denna ökade fragmentering innebär större svårigheter att via 

klasspopulistisk retorik i valkampanjerna applicera en brett omfattande klassidentitet eftersom 

de nya grupperingarna inte är lika invanda i detta tankesätt.  

 

Därmed inte sagt att Rational Choice-hypotesens förutspådda avhållsamhet gällande 

valdeltagande blir relevant som förklaring. Det rör sig snarare om ett vakuum som enbart kan 

fyllas av identitetsbekräftande motivationsgrunder såsom klasspopulism, men som vid det här 

laget fortfarande utgörs av den inlärda apatin hos lägre inkomst- och utbildningsnivåer 

(Hague – Harrop, 2010, 163-164). Men det negativa kampanjandet visar inga tecken på att 

avta i förekomst, en aspekt som stärks av att kampanjfinanslagar har dragits tillbaka (La Raja, 

2013). Således är det rimligt att förutsätta apatin kommer att avta och ersättas av expressivt 

motiverat deltagande i takt med att de faktorer vilka lett till klasspopulismens ursprungliga 

utbredning blir ännu mer förekommande i valsituationer. 

 

Avslutningsvis kan den sociala hypotesens accepterande beläggas med ett ytterligare 

argument. Under förhållanden där klassexpressivitet är motivet till att rösta kan de från 
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Rational Choice-håll antagna negativa effekterna på valdeltagandet av restriktivitetens 

kostnadshöjningar kringgås. Således har gruppen ”valmöjligheten” att anamma effekterna av 

de lagar som direkt stödjer genomslagskraften för en identitetsbekräftande politik. 

Exempelvis anammas expansiva lagar då dessa medför att de väljare som fortfarande står 

mellan expressiva och instrumentella anledningar att rösta/inte rösta kan få det mindre 

instrumentella incitamentet som trots allt behövs för att skapa hängivelse till ett expressivt 

politiskt mål.         

5.3 Generell regressionsanalys 

I det här avsnittet skall vi göra en generell statistisk analys nyckelvariabler som varit vanligt 

förekommande i forskningen (Geys, 2006:2, 641-653). Resultaten för den regressionsanalys 

som vi genomfört kommer även att presenteras i detta avsnitt. 

 

Vår generella statistiska analys utmynnar i slutsatsen att andra variabler än de mer restriktiva 

vallagarna inte kan uteslutas ha en större effekt på befolkningens röstbeteende än dessa lagar. 

 

Genom en genomgripande granskning av de faktorer som är dominerande i det amerikanska 

samhället och kan tänkas påvisa effekter på befolkningens röstbeteende har vi funnit att 

främst tillgången till information (i vår analys representerat av tillgången till internet) samt 

befolkningens ålder och utbildning, samt socioekonomiska ställning i samhället har en mer 

betydande påverkan på om du väljer att infinna dig på valdagen, än de eventuella hinder som 

hårdare krav på identifikation kan utgöra. 

 

I tabell 1 (sida 35) redovisas våra resultat från de regressionsanalyser vi genomfört på utvalda 

variabler som vi identifierat som betydelsefulla för valdeltagandet. Vi kan se att utvecklingen 

från 2006 som är i mångt och mycket ett jämförbart val visar på att utvecklingen generellt sett 

är stabil, men att migrationen inom USA samt åldern på befolkningen visar en trend i vilka 

som röstar. 

 

Vi ser även att traditionella faktorer som pekas ut av många forskare för att vara gynnsamma 

för att höja valdeltagandet, som befolkningsdensitet, inte givetvis har det starka samband som 

man vill påvisa. 

 

Vad som är intressant i sammanhanget är att för båda valen är tillgången till internet en tydlig 

faktor som har ett statistiskt signifikant samband med valdeltagandet. Vår slutsats av detta är 

att det här sambandet mellan internet och valdeltagande visar att de väljare som anser sig vara 

informerade röstar när restriktivitet inte råder. 

 

Eftersom valkampanjerna i USA till stor del bedrivs via media är detta samband inte 

förvånande. De väljare som inte anser sig vara informerade om skeendet i valrörelsen bör rent 

logiskt inte anse sig kunna göra det beslut som att välja en kandidat innebär, om man bortser 

från alla ideologiska tillhörigheter. 

 

Det faktumet att sambandet mellan valdeltagande och medianinkomst stärks mellan 2006 och 

2014 tyder enligt vår analys på en mer elitcentrerad väljarkår, och kan anses vara ett tecken på 

varför många amerikanska debattörer anser att dessa nya lagar har en inverkan på mer utsatta 
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gruppers valdeltagande. Vi ser dock inte att själva lagarnas införande är orsaken bakom detta 

utan det är troligtvis en dold variabel. Vad som vi dock ser är att de socioekonomiska grupper 

som röstade innan de förändrade lagarna trädde i kraft, gör så även när restriktiviteten ökat. 

Är detta ett uttryck för en gruppgemenskap som väger tyngre än den börda ökade 

legitimationskrav innebär? 

 

När vi sätter in vår variabel för förtidsröstning och att ingen legitimation alls krävs vid 

röstning och sätter in dessa i ett punktdiagram tillsammans med våra grundvariabler ser vi att 

för båda de studerade valen ser vi att observationspunkterna slår i extremerna för X respektive 

Y-axeln (graferna kan studeras på sida 36 respektive 37). Detta resultat tolkar vi som 

effekterna ökar oberoende av andra variabler. 

 

Slutligen, om vi kopplar resultaten till demos-teorierna om medborgarnas deltagande i 

demokratin så kommer vi till slutsatsen även här att det är andra variabler än en ökad 

restriktivitet i vallagarna som kan leda till en snedfördelning rörande vilka som deltar i 

valet. Om en förskjutning därmed skett inom medborgarnas deltagande i demokratin så 

är det inte vallagarnas restriktivitet som står bakom denna förskjutning. Kopplar vi 

således alla våra resultat till vad som framkommer i analyserna under de två 

hypoteskapitel som finns i denna uppsats framträder ett mönster av att faktorer gällande 

social grupptillhörighet och etnisk tillhörighet har en framträdande roll i avgörandet om 

kostnaden för att rösta är för hög eller inte för individen. Nyckelvariablerna här tjänar 

som material för att både styrka slutsatserna och även bryta ned den i mindre 

beståndsdelar som kan tjäna till att förklara resultatet. 

Tabell 1: Regressionsanalys av valdeltagandet mot relevanta kontetextuella variabler utan 

vallagars påverkan. 
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* p < 0.05 

** p < 0.1 

 2006 2014 

   

Nettomigration 0.34 

(0.69) 

 

9.97* 

(4.90) 

Medianålder 31163.06 

(21638.91) 

 

165135.9* 

(58620.52) 

Antalet vita -0.36** 

(0.17) 

 

-79593.83* 

(17739.62) 

Antalet svarta -0.50* 

(0.15) 

 

-75479.49* 

(23327.69) 

Antalet latinamerikaner -0.08 

(0.09) 

 

-80430.34* 

(24501.24) 

Medianinkomst 5.16** 

(12.60) 

 

-79.0871* 

(27.80) 

Andelen fattiga 1.40* 

(0.56) 

 

-24481.62 

(54557.79) 

Andelen med kandidatexamen 

(+25) 

6228.508 

(17933.88) 

 

-17843.72 

(56155.58) 

BNP 0.10 

(0.31) 

 

278.8939 

(1211.44) 

Befolkningsdensitet (Sq. Mile) -427.72 

(323.22) 

 

241.64 

(704.70) 

Gini-koefficienten 2068858 

(4355758) 

 

9295867 

(10300000) 

Andelen med tillgång till 

internet 

42764.05* 

(15178.61) 

 

91023.99* 

(34893.07) 

Valdeltagande valet innan 1.11* 

(0.23) 

0.63* 

(0.07) 

   

Observationer 50 50 

R
2
 0.9741 0.8166 
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Graf 10 
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Graf 11 
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6 Avslutande diskussion 

För att konkret summera resultatet från hypotesprövningarna och regressionsanalyserna 

indikerar allt statistiskt underlag på att den Downsianska kostnadskalkylen spelar en obetydlig 

roll för valdeltagandet. Även dess förklaringar gällande konsumtionseffekternas ”rationalitet” 

uttryckt som en ”D”-term har entydigt påvisats otillräckliga i kontrast till de sociala teorierna. 

  

Även de spelteoretiska idéerna baserat på strikt rationella strategier var ytterst tvungna att 

förkastas. Det förekommer onekligen ett konkurrensliknande beteende mellan olika 

samhällsgrupper, men drivet av starka expressiva motivationsgrunder kretsande kring klass. 

Detta svarade även på den underordnade frågeställningen angående minoritetsgruppers och 

låginkomsttagares deltagandebeteende under specifika vallagar. Som mest kan beteendet 

kopplas ihop med spelteorin genom att beskriva det som en form av ”dominanta strategier”. 

Dock är det tveksamt om de dominanta strategierna ytterst kan sammanföras med en 

spelteoretisk definition av ”strategier” på grund av de existentiella associationerna i det 

expressiva beteendet. Att försvara en identitet är emotionellt driven aktion, inte strikt 

rationalistisk. Avsaknaden av rationalitet i både Downsiansk och spelteoretisk mening betyder 

sammantaget att de undersökta Rational Choice-teorierna onekligen besitter en ofullständig 

grad av bekräftelse för att de ska kunna accepteras som förklaringar av varför medborgare 

röstar eller inte. Således drar vi slutsatsen att den etablerade vetenskapliga diskursen i 

området är fortsatt applicerbar i en 2000-talskontext, i motsats till Rational Choice-teorierna.           

 

Analysens konklusion att vallagars ökade restriktivitet kontra ökade expansivitet inte har den 

effekt som många inom det amerikanska samhället vill göra gällande förutsätter att det finns 

andra bakomliggande variabler som gör att den amerikanska befolkningen i hög grad väljer 

att inte gå och rösta. Väl värt att komma ihåg är dock att USA internationellt sett har ett högst 

normalt valdeltagande.  

 

Det faktum att valdeltagandet ökar med cirka 20 % de år när en president skall väljas kan tyda 

på att intresset för de politiker som väljs i mellanårsvalen inte attraherar väljarnas intresse i 

lika stor grad som presidentkampanjerna.  

 

Andra bakomliggande variabler som kan påverka valdeltagandet mer än om legitimation 

krävs eller inte vid röstningstillfället är det faktum att USA:s valsystem med majoritetsval kan 

bidra till en känsla av hopplöshet hos väljarna om den kandidat som de önskar rösta på är 

extremt impopulär inom valkretsen och då är extremt osannolik att gå ur som segrare. Även 

bristen på reella alternativ utöver de två etablerade partierna kan bidra till detta ointresse för 

att rösta. Att rösta demokratiskt i en valkrets som är starkt republikansk kan således leda till 

en känsla av att rösten är bortkastad. 

 

I vår undersökning använder vi variabler från två val där den sittande presidenten är relativt 

impopulär, men även där han gör sitt sista val som sittande president. Båda dessa val 

präglades av att oppositionspartiet tog över kongressen och därmed kontrollen över den 

legislativa makten inom den federala staten. Hur detta påverkar väljarnas vilja att rösta kan 
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diskuteras då tendensen är att trots detta faktum att platsen skiftar från ett parti till ett annat, så 

har valdeltagandet legat stabilt på en låg nivå.  

 

Om väljarkåren skiftar eller om väljarna byter parti kan den här studien inte svara på, men är 

väl värt att studera vidare då en trend i sammanhanget är tydlig. 

 

Vad som gör att amerikanska väljare inte går till valbåsen på valdagen är värt att forskas 

vidare på, men förklaringarna kan vara lika många som antalet som väljer att inte gå och rösta 

vid varje tillfälle. Vår hypotes är dock att känslan av att den enskildes röst inte gör någon 

skillnad är det som gör att väljarna väljer att prioritera andra ting före att gå och rösta 

(Coleman, 2013, 129-148). 

 

Om vi återknyter till de övergripande demokratiteoretiska kopplingarna så resulterade vår 

undersökning av minoriteters och låginkomsttagares deltagandebeteende en slående bild av 

hur de definierar sig själva som demos. Eftersom idéer som ett kalkyltänkande vid 

valsituationer genomgående förkastas av det statistiska resultatet är det rimligt att denna 

självdefinition existerar i varierande grad i alla samhällsgrupperingar. De expressiva 

klassidentiteterna bekräftar som bekant de sociala teorierna, men visavi definitionen av demos 

har de ytterligare konsekvenser. Den egna rösten uppgår i stor grad i en kollektiv identitet mer 

relaterat till ett fördemokratiskt stamtänkande fördaterande upplysningen. Den normativa 

kompass som styr medborgarna är inte relaterat till det jämlika, demokratiska samtalet utan 

chauvinism gentemot konkurrerande gruppers identitetsuppfattningar.  

 

Klasspopulismen indikerar att medborgarna behandlar demos som ett verktyg för att förflytta 

privata, psykologiska behov på en övergripande, politisk nivå. Den indikerar vidare en 

paradoxal situation där möjligheten att ingå i demos används för att revoltera mot en 

demokratisk ordning till stor del konstruerad av eliter. Att de grafvärdena vilka Rational 

Choice-teorierna förväntade sig avspegla ett kraftigt reducerat valdeltagande eftersom de 

antingen direkt inkluderat restriktiva vallagar eller är från 2014, då de restriktiva lagarna var i 

majoritet renderat det motsatta tyder just på detta. Ett ökat valdeltagande under klasspopulism 

kan här ses som en aktion i självförsvar gentemot en maktelit som genom att försvåra för en 

stor andel medborgare att inkludera sig själva i demos hotar den egna identitetsgrunden.  
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