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Abstract
The aim of this study is to describe and explain (individual level) public political
participation, with particular focus on the significance of the local, geographical context.
Studies of political participation have traditionally focused on individual level explanations.
Here, however, the question of the significance of place, is also raised i.e. does place have an
effect on the probability of the individual to take political action? Such causal relationships
are known as contextual (or neighbourhood) effects. These occur when contextual factors
affect individual behaviour so that it varies systematically between different contexts, even
after controlling for individual level predictors. Although empirical research has been lacking,
there is a widespread assumption that place of residence can have both positive and negative
effects on outcomes at the level of the individual. This is the case especially with regard to
urban residential segregation, which is believed to cause self-generating, negative effects on
the political engagement of citizens. My line of argument is that contextual effects cannot be
taken for granted; rather they must be tested empirically in a systematic way, using individual
level data and appropriate techniques.
Political participation is operationalised in terms of: voting in local elections, contacting
local officials, and participating in manifestations. The local, geographical context is
operationalised in two ways; as Swedish municipalities and as city districts. The latter is done
using case studies of two Swedish cities; Umeå, a medium-sized town with moderate
socioeconomic segregation, and Göteborg, a large city with extensive polarisation. Survey
data is used and analysed by means of multilevel analysis, a technique developed especially
for hierarchical data and contextual analysis of individual level outcomes.
The results do not provide strong support for the hypothesis of contextual effects on
public political participation. There are, in several cases, strong, bivariate relationships
between socioeconomic composition and political participation at the aggregate level.
However, this is not confirmed in analyses of individual level data. The variation between
individuals residing in different places is significant in only one case; when the context is
operationalised as municipalities and the dependent variable is participation in manifestations.
This variation cannot, however, be explained neither by individual level SES/political
engagement nor by socioeconomic composition at the municipal level. An analysis of crosslevel interactions shows that employed persons residing in affluent districts of Göteborg have
a higher probability to vote and to participate in contacting than employed persons living in
poor neighbourhoods. Similarly, individuals with an immigrant background living in affluent
districts in Göteborg are more likely to vote than those living in poor areas. These results give
some support for the hypothesis of contextual effects on political participation. However, as
the number of observations in this particular analysis is very small, the results are not robust
and, consequently, must be interpreted with caution.
In order to identify relevant individual level predictors, the SES and CV-models are
applied. The results indicate that socioeconomic variables such as employment status and
education are important predictors of voting. However, when it comes to contacting officials
and participating in manifestations, socio-political resources such as political engagement and
organisational membership are better as predictors of political participation.
Keywords: political participation, contextual effects, neighbourhood effects, multilevel
analysis, socioeconomic resources, political engagement, sub-national level, Sweden.
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bjudit hårt motstånd i ringen och varit uppskattad tränings- och resekompis,
Anna Maria Svensson som godhjärtat stöttat och bjudit in till middagar och
fester som förgyllt den grå vardagen, Magnus Blomgren som funnits där för
givande samtal om jobbet och livet, Lisa Hörnström som varit min ”partner in
crime” i Umeås nattliv och som lärt mig att värdera livet lite mer. Slutligen den
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respondenter som tog sig tid att besvara enkäten.
Ett stort kollektivt tack också till alla i den nordiska kommunforskarfamiljen.
Jag har alltsedan första gången jag bevistade den, alltid sett fram emot den
Nordiska kommunforskarkonferensen som brukar äga rum mitt i mörkaste vintern. Särskilt tack till alla dem som läst mina texter, som kommenterat och lämnat förslag på förbättringar. I Norkomsammanhanget vill jag särskilt uppmärksamma Linnéa Henriksson som varit en av ”lysmaskarna”.
Det finns också ett antal personer utanför jobbets fyra väggar som betytt
mycket för mig. Ett varmt och innerligt tack till min Mamma och Pappa, min
underbara familj och mina vänner som jag tyvärr alltför ofta har försummat till
förmån för arbete, men som alltid stöttat mig. Ett särskilt tack till min Mamma
som envist lovade att hon skulle läsa avhandlingen och därför fick det otacksamma uppdraget att korrekturläsa manus. Tack Benny för att du under lång tid
stöttat och funnits där för mig. Tack Helena för att du varit en god vän under

många år, som man alltid kan ringa till. Avslutningsvis – Göran, att lära känna
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lättaste. Du har gett mig kraft och energi att skriva färdigt den här boken.
Slutligen ett tack till mina syskonbarn Malin, Albin, Amanda och lilla Ellen
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Political participation has a geography, as well as a psychology
(Gimpel, Dyck et al. 2004, 345).
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KAPITEL ETT

Inledning

Citizen participation is at the heart of democracy.
Indeed, democracy is unthinkable without the ability of
citizens to participate freely in the governing process.
Through their activity citizens in a democracy seek to
control who will hold public office and to influence what
the government does. Political participation provides the
mechanism by which citizens can communicate information
about their interests, preferences, and needs and
generate pressure to respond (Verba, Schlozman et al. 1995, 1).

Den här boken handlar om politiskt deltagande, en central komponent i den
representativa demokratin. Det är svårt att föreställa sig demokrati utan aktiva
medborgare som kan, vill och tillåts delta politiskt på olika sätt. Principen om
politisk jämlikhet innebär att alla medborgare också ska ges lika möjligheter att
komma till tals i politiska processer samt ha lika goda utsikter att få gehör för
sina synpunkter och önskemål. Men praktiken förhåller sig långt ifrån idealet på
denna punkt. Omfattande forskning har kunnat fastställa ett positivt samband
mellan individens socioekonomiska resurser och politiskt deltagande (Verba &
Nie 1972; Verba, Nie et al. 1978; Brady, Verba et al. 1995; Verba, Schlozman et
al. 1995). Problemet är att dessa utslagsgivande resurser inte är jämnt fördelade.
Resursstarka personer som är välutbildade och väletablerade deltar i högre utsträckning än samhällets mindre bemedlade. Forskningen är så entydig på denna
punkt att sambandet i det närmaste kan betraktas som en empirisk sanning
(Almgren 2006, 29).
Den statsvetenskapliga litteratur som på något sätt behandlar medborgares
politiska deltagande är minst sagt omfattande (Pettersen & Rose 1996; Teorell
2003). Sett ur det perspektivet sällar sig den här avhandlingen till en redan för-
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svarlig hög med böcker och artiklar. En befogad fråga är således, vad bidrar den
här studien med som vi inte redan visste? Att individens sociala position i samhället är relevant för att förklara deltagande har forskningen redan visat. Men
frågan som den här avhandlingen reser är huruvida individens omgivning har
betydelse. Omgivning ska här förstås som den plats där individen är bosatt. Som
jag kommer att argumentera för senare, förefaller det finnas en utbredd uppfattning om att så är fallet. Framförallt gäller detta i relation till segregation. Geografiskt koncentrerad fattigdom antas ge upphov till självgenererande, negativa
effekter på individen. Det begrepp som används är kontextuella effekter eller
mer preciserat, områdeseffekter.1 Sådana föreligger om individers attityder och/
eller beteenden varierar på ett systematiskt sätt mellan olika platser.
Min utgångspunkt är dock att omgivningens påverkan inte kan tas som utgångspunkt a priori, utan att frågan måste lämnas öppen för empirisk prövning.
Valdeltagande kan t.ex. variera kraftigt mellan olika platser, mellan olika kommuner i landet och mellan olika delar inom en kommun osv. Observerad variation på aggregerad nivå kan förvisso vara uttryck för genuina områdeseffekter
men kan också vara geografiska effekter. Det senare innebär att valdeltagandet
bara återspeglar hur stor andel av befolkningen som utgörs av resursstarka/
resurssvaga individer. Variation på aggregerad nivå behöver således inte betyda
att individer skulle bete sig annorlunda om de vore bosatta på en annan plats,
omgiven av andra människor.
Huvudfrågan i avhandlingen behandlar således områdeseffekter på individers
politiska deltagande. Olika deltagandeformer kommer att studeras men tyngdpunkten ligger på medborgerligt deltagande på kommunal nivå. Medborgare kan
enskilt eller tillsammans med andra, söka utöva inflytande även på andra nivåer,
men det är på den lokala som förutsättningarna och incitamenten borde vara
starkast. Sverige har lång tradition av en stark kommunal självstyrelse vilken
gett kommunerna betydande autonomi och beslutsbefogenheter. Kommunpolitiken är därmed reell och inte endast symbolisk till sin karaktär. Kommunens
långtgående ansvar som välfärdsproducent gör att de beslut som fattas här påverkar medborgarna direkt i deras vardag. Varje dag nyttjar de flesta kommunal
service, överlämnar vård av barn och gamla till skola och äldreomsorg, transporterar sig längs kommunala gator med kollektiva färdmedel, begagnar sig av
fritids- och idrottsanläggningar, slänger avfall i soptunnan osv. Detta kan förväntas skapa incitament för deltagandet. Vidare är det fysiska avståndet mellan
väljare och valda kortare vilket borde underlätta kontakt och dialog.

1

I den engelskspråkiga litteraturen används vanligtvis begreppet neighbourhood/neighborhood
effects. Eftersom jag har en bredare operationalisering av den geografiska kontexten väljer jag att
använda det mer allmänna begreppet områdeseffekter.
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1.1 Politiskt deltagande – individ och kontext
Statsvetenskaplig forskning om politiskt deltagande har huvudsakligen handlat
om vem eller vilka som deltar medan frågan om varför inte har getts samma
utrymme (Leighley 1995; Oliver 2001). Såväl teoretiskt som empiriskt finns en
stark tradition av att fokusera på individen och individuella förklaringsfaktorer,
en tradition som grundlades med de tidiga amerikanska väljarundersökningarna
(se t.ex. Berelson, Lazarsfeld et al. 1954; Campbell, Gurin et al. 1954; Campbell
1960). Kritiker menar dock att man inte kan betrakta individen som en isolerad
ö, utan att man också måste beakta den omgivande kontexten (Huckfeldt 1986;
Gimpel, Dyck et al. 2004, 343). En av dessa är Oliver (2000; 2001) som konstaterar att den statsvetenskapliga forskningen i alltför hög grad fokuserat på individuella förklaringsfaktorer:
Over the past fifty years, political scientists have explained why citizens participate with a host of theories that range from early learned behaviors and unconscious needs, to analyses of individual class position and interests, to “rational
choice” models that treat citizens as sequested utility maximizers participating
only when the benefits of their actions outweigh their costs. None of these theories
really factor environmental effects into their explanations. (…) Citizens are characterized as atomistic creatures making political choices in a social and institutional
vacuum. Despite the near axiom that human behaviour is the function of both individual and environmental characteristics, most past research on social contexts and
political participation has focused on one to the exclusion of the other (Oliver
2001, 23).

I linje med detta bör vi inte betrakta individen som en skeppsbruten Robinson
Crusoe som kan agera fritt från sitt sociala sammanhang, utan såväl Fredag som
den paradisiska ön måste inkluderas i analysen av människors politiska handlande. När man lämnar barnen på dagis och skola, när man står i kassakön i kvartersbutiken, när man går ut med hunden, så möter, eller i vart fall ser man människor som är bosatta på samma plats. Det är helt enkelt omöjligt att undvika
sina grannar. Befolkningsstrukturen på en plats har i sin tur implikationer för
vilka man möter och interagerar med i vardagen. Sannolikheten att träffa på
vissa grupper av människor varierar beroende på var man är bosatt. Som Huckfeldt uttrycker det: ”Even if people choose all their friends from outside the
neighborhood, or, alternatively, never discuss politics with friends, they are
destined to experience some form of social interaction at a causal and impersonal level” (Huckfeldt 1986, 23). Men frågan är, spelar det någon roll för hur
människor agerar politiskt? Kontextanalytikerna menar att så är fallet trots att
förvånansvärt få empiriska studier backar upp detta teoretiska antagande. King
(1996) menar att forskarsamhället måste ha en mer förutsättningslös och prövande utgångspunkt. Slutsatserna om kontextuella effekter dras ofta utifrån ana-
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lyser av aggregerade data, vilket medför risk att geografisk variation kan misstas
för kontextuella effekter. Musterd och Ostendorf konstaterar att ”(…) many
researchers assume a neighbourhood effect too hastily. Often the association
between neighbourhood quality and the problem score will be spurious and explained by the characteristics of the population itself” (Musterd & Ostendorf
1998, 195). Geografisk variation behöver således inte innebära att platsen har en
självständig effekt på den enskilda individen. Variationen kan ha sitt ursprung i
att specifika befolkningsgrupper är koncentrerade till vissa platser och är då
inget annat än ett resultat av rumsligt differentierade befolkningskategorier
(Duncan, Jones et al. 1999, 497).
Även om det onekligen ligger någonting intuitivt i tanken om att omgivningen påverkar individen, måste frågan om dess påverkan lämnas öppen för empirisk prövning.

1.2 Föreställningar om kontextuella effekter
Trots att forskningen varit begränsad på området finns en utbredd föreställning
om att områdeseffekter existerar (Lehman & Smeeding 1997, 262; Andersen &
Kempen 2001, 12; Friedrichs 2002, 103). Detta kommer tydligast till uttryck när
det är fråga om urban segregation. Brännström konstaterar att:
”To date, the empirical body of evidence is inconclusive about the scope and magnitude of neighbourhood effects. Despite this, there is relatively broad unanimity
on both sides of the Atlantic about the existence of pure neighbourhood effects”
(Brännström 2006, 11).

På likartat sätt konstaterar Johnston m.fl. att ”Although arguments for the neighbourhood effect remain alive in UK electoral studies, the empirical evidence
adduced to support the case has not been particulary strong” (Johnston, Jones et
al. 2004, 370). Trots, eller kanske just på grund av detta, förefaller det som att
kontextens påverkan på individen tas för given. Detta är särskilt tydligt när det
är fråga om boendemässig segregation. Som Brännström skriver,
In Sweden and many other Western countries, the assertion that residential segregation has important social consequences has almost attained the status of conventional wisdom. (…) Consequently we all nod when someone says that processes of
residential segregation contribute to the difference in behaviours between neighbourhoods that often can be observed. However, we tend to be unaware that we are
accepting a description and not an explanation. (…) Given the central role that almost everyone in Sweden of today assigns to residential segregation in structuring
social inequality, it is surprising how little effort contemporary Swedish social scientists have made to isolate and measure the unique effect of neighbourhoods on
individual outcomes (Brännström 2006, 2-3).
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Både Strömblad (2003, 4) och Brännström (2006, 1-2) pekar på Storstadssatsningen som exempel på att man från politiskt håll utgår från att det uppstår negativa spiraler i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Om man inte betraktade
detta i termer av självgenererande spridningsprocesser hade satsningen inte behövt riktas mot specifika bostadsområden utan mot utsatta grupper mer generellt. Detta bekräftas av Vedung,
(…) Tensta och Rosengård, tidigare endast geografiska begrepp har nu transformerats till symboliska inbegrepp för fattigdom och socialt utanförskap. Här finns en
rumsligt determinerad fattigdom, en gettofiering, en geografisk koncentration av
sämre bemedlade. Det finns en underliggande misstanke om negativa spiraler i redan utarmade områden. Annorlunda uttryckt antas de sämre bemedlade få det ännu
sämre om de bor på samma plats. Staten kan, i sin storstadspolitik, sägas ha en implicit teori om negativa kontextuella effekter. De individer som befolkar dessa utsatta områden skulle få bättre förutsättningar att hävda sig på arbetsmarknaden och
i samhället i stort, om de vistades i mer resursstarka sociala miljöer (Vedung 2005,
32).

Socialstyrelsens Social Rapport 2006 ägnar ett kapitel åt boendesegregation och
dess effekter. Objekten i fråga är de ”socialt utsatta bostadsområdena” i de tre
storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Många av formuleringarna vittnar om att författarna utgår från att koncentrerad fattigdom leder till
negativa grannskapseffekter. Om grannskapet skriver man att det ”(…) utgör en
naturlig social arena för människorna som bor där. (…) Ett grannskap kan tillskrivas ett symboliskt värde som är betydelsefullt när människor formar sin
sociala identifikation” (Biterman & Franzén 2006, 191). Rapportskrivarna menar att socioekonomisk och etnisk segregation leder till frånvaro av positiva
förebilder i dessa områden:
Utgångspunkten när man grupperar de utsatta områdena är att proportionen av resursstarka respektive resurssvaga invånare sammantaget påverkar områdenas sociala karaktär och utvecklingspotential. I ett utsatt område finns många resurssvaga
invånare men dessutom få resursstarka. (…) närvaro av resursstarka hushåll inom
ett bostadsområde är en stabiliserande faktor och kan vara till fördel för hela området (Biterman & Franzén 2006, 196).

Författarna tänker sig att förekomsten av resursstarka hushåll skapar ett positivt
tryck på den offentliga och kommersiella servicen i ett område och att detta kan
motverka negativa utvecklingstendenser. På motsvarande sätt resonerar man om
etnisk segregation. Om svenskar födda i Sverige skriver man att de ”I sin roll
som majoritetens medlemmar representerar (…) en beteendemässig och språkmässig norm” (Biterman & Franzén 2006, 213). I invandrartäta områden saknas
denna grupp som skulle kunna fungera som normskapare. I litteraturen antas att

7

kontextuella effekter överförs via social interaktion. Det handlar om vilka grupper av människor som individen mest sannolikt stöter på i sitt bostadsområde
och som skulle kunna ha en potentiell inverkan på individen. Det är tydligt att
författarna till Social Rapport 2006 utgår från ett liknande antagande då man
talar om ”minoritetens exponering för majoriteten”. Exponering definieras som
”(…) graden av potentiella kontakter och således möjlighet till interaktion (…)
”(Biterman & Franzén 2006, 213). I slutsatserna konstateras att etnisk och socioekonomisk segregation är intimt sammankopplade fenomen och att framförallt gruppen ”synliga invandrares” möjligheter till exponering för svenskar är
mycket begränsade då de lever isolerade tillsammans med den egna gruppen.
”De bor i grannskap där möjligheten att träffa människor med egen försörjning
har minskat, medan sannolikheten att bo bland fattiga eller biståndstagare har
ökat” (Biterman & Franzén 2006, 237).
De här skrivningarna visar att författarna bakom rapporten utgår från att social interaktion med människor i det egna bostadsområdet påverkar individen
och att grannskapet är en viktig del i individens identitet. Detta blir ett problem
när majoriteten av invånarna på en plats är resurssvaga och när det inte finns
resursstarka individer som kan upprätthålla majoritetens normsystem. I det läget
uppstår negativa utvecklingsspiraler2 med utanförskap som resultat.
Föreställningen om kontextuella effekter är också en del av den samtida politiska retoriken. Folkpartiet redovisar årligen rapporten Utanförskapets karta, i
vilken följande beskrivning ges:
Betydande öar av djupt utanförskap återfinns i dag i nästan alla stora och medelstora svenska städer. Den fysiska koncentrationen av individer och grupper vars liv
präglas av denna typ av utanförskap har ytterst allvarliga konsekvenser. När livet
för en majoritet av de som bor i ett område helt och hållet präglas av socioekonomiska villkor och kulturella livsramar som på ett radikalt sätt skiljer sig från samhället i övrigt omvandlas den individuella utsattheten till kollektiva processer med
en egen dynamik. Dessa processer återverkar i sin tur på ett avgörande sätt individernas livsomständigheter, inte minst på sättet att både uppleva och hantera den
egna utsattheten. Då uppstår kollektiva förhållningssätt samt gemensamma refe-

2

Palander ger en bra beskrivning av negativa utvecklingsspiraler, ”Olika faktorer utanför och i
bostadsområdet bidrar till en negativ självgenererande utveckling som skapar ökad utsatthet och
stigmatisering. (…) De negativa processerna startar ofta med att sociala, fysiska och ekonomiska
förhållanden ger bostadsområdet dåligt rykte. Förändringar sker bland annat av områdets fysiska
attraktivitet, brottsfrekvens, sociala problem och avsaknad av service. Allt detta bidrar till att bostadsområdena blir mindre konkurrenskraftiga på bostadsmarknaden. Sammansättningen av boende
kommer därmed att förändras, människor med mindre sociala och ekonomiska resurser flyttar in.
(…) De ekonomiska förhållandena påverkas och de tillgängliga resurserna i området blir ansträngda vilket bidrar till ytterligare försämringar. Den fysiska, ekonomiska och sociala strukturen i
bostadsområdena interagerar och orsakar en negativ utvecklingsprocess” (Palander 2006, 96-97).
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renspunkter och värderingar som bildar grunden för en specifik kultur, en kultur
som helt kretsar kring det utanförskap som alla delar med varandra och som präglar livets alla situationer. Detta leder till en process där utanförskapet i sig genererar mer utanförskap och där utanförskapets kultur går i arv till nya generationer,
som i sin tur ser sina livschanser begränsas ännu mer av detta kulturella arv. Detta
betyder att det som från början var verkan – utanförskapet – omvandlas till orsak.
Allt pekar i dag på att det svenska utanförskapet har gått in i denna ytterst besvärliga och självgenererande dynamik (Folkpartiet 2004, 8-9).

Skrivningarna ovan avspeglar dels att man betraktar områdeseffekter som ett
empiriskt faktum men också att man uppfattar detta som en självgenererande,
negativ process som ”smittar av sig” mellan generationer och mellan grupper av
människor. Man talar om ett utanförskapets kultur som likt en negativ spiral
fortgår av sig själv.
Exemplen ovan representerar bara ett axplock, men många av oss har nog en
uppfattning om att den nära omgivningen har betydelse. Storstadsområden såsom Hammarkullen, Rinkeby och Rosengård har negativa associationer. Det tas
mer eller mindre för givet att individens livschanser påverkas negativt i den här
typen av områden, i detta fall att socioekonomisk fattigdom leder till politiskt
fattigdom. Slutsatsen kan tyckas rimlig med tanke på att valdeltagandet ofta är
mycket lågt i socioekonomiskt utsatta områden. Men även på dessa platser finns
resursstarka individer och att det är långt ifrån säkert att de agerar annorlunda än
andra resursstarka, eller att resurssvaga personer i resurssvaga områden deltar i
lägre utsträckning än motsvarande grupper som är bosatta på andra platser.

1.3 Tidigare forskning
Kontextuella analyser av politiskt deltagande kan klassificeras i fyra olika grupper: de som utgår från familjen som kontext (se t.ex. Straits 1990), de som utgår
från grannskapet, de som intresserat sig för arbetsplatsen/yrkeslivet som kontext
samt slutligen de som studerat religiösa kontexters inverkan på politiskt deltagande. Den vanligaste typen av studie är dock den första typen (Alex-Assensoh
1998, 19). På samma sätt som forskningen om politiskt deltagande i allmänhet
kommit att intressera sig för valdeltagande så har kontextuella analyser också
främst behandlat denna form (se t.ex. Tingsten 1963; Giles & Dantico 1982;
Cohen & Dawson 1993; Carsey 1995; Kohfeld 1995; Johnston 2001; MacAllister 2001; Kohfeld & Sprague 2002). Men det finns också ett antal studier som
behandlat även andra deltagandeformer (Huckfeldt 1979; Huckfeldt & Sprague
1995; Alex-Assensoh 1998; Oliver 2001; Strömblad 2003).
Först på 70-talet fick kontextanalys sitt genombrott inom statsvetenskapen.
Redan i mitten av trettiotalet genomförde dock Herbert Tingsten en studie av
medborgares valdeltagande och väljarbeteende i Stockholms valdistrikt, vilken
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brukar betraktas som den allra tidigaste i ämnet. Tingsten fann ett tydligt samband mellan valdistriktens3 befolkningsmässiga klassammansättning och invånarnas politiska beteende. Hans första slutsats var att ”(…) electoral participation within a social group rises with the strength of the group in the area in
question” (Tingsten 1963, 171). Tingsten kallade sambandet för ”[the] law of
the social centre of gravity” (Tingsten 1963, 230). Tydligast var detta samband
för medlemmar av arbetarklassen. Valdeltagandet bland arbetarklassens medlemmar tenderade att stiga i proportion till andelen arbetare i valkretsen. Arbetarna röstade i högre utsträckning i de miljöer där de var omgivna av gelikar.
Hans andra slutsats var att Socialdemokraterna fick en oproportionellt hög andel
av rösterna i de valkretsar där majoriteten av invånarna hade arbetarklassbakgrund, vilket måste betyda att inte bara arbetare utan också medlemmar av andra
samhällsklasser, röstade socialdemokratiskt i dessa kretsar. Resultaten tydde på
att individens politiska handlande inte bara är en funktion av individens egen
bakgrund utan också av faktorer i individens omgivning.
Tingsten har endast fått två efterföljare i svensk statsvetenskap som studerat
kontextuella effekter på politiskt deltagande. Den ena är en kortare rapport författad av Folke Johansson på uppdrag av Integrationsverket vilken sökte svara
på frågan om varför invandrare inte röstar. Förutom traditionella, individuella
förklaringsfaktorer prövades även för områdeseffekter eftersom bostadssegregation uppfattas som en central integrationspolitisk fråga. Två olika nivåer av kontext prövades, i storstäderna användes stadsdelar och i övriga landet fick kommunen operationalisera individens kontext. Det intressanta är att författaren inte
fann några som helst belägg för områdeseffekter (Johansson 2000).
Den andra är Per Strömblads avhandling vars huvudfrågeställning handlar
om segregationseffekter på politiskt engagemang. I begreppet inkluderar Strömblad både politiskt deltagande (röstning, kontakter och manifestationer) och
attitydvariabler såsom självtilltro/systemtilltro och politiskt intresse. Avhandlingen är strukturerad kring två frågor, huruvida individer blir mindre politiskt
engagerade av att bo i fattiga4 områden och om individer blir mindre politiskt
engagerade av att bo i mer invandrartäta, fattiga områden. Den första delen av
studien bekräftar det förväntade sambandet, hög områdesarbetslöshet åtföljs av
lågt politiskt engagemang, även på individnivå. Den andra delen av studien som
bygger på en undersökning i nio fattiga Stockholmsförorter, bjuder däremot på
mer överraskande resultat då det visar sig att det finns ett positivt samband mellan invandrartäthet och politisk tilltro. Individer blir således, enligt Strömblad,

3

Undersökning genomfördes i 55 valdistrikt i Stockholm. Tingsten kom dock till samma konklusion efter att ha analyserat data från ytterligare fyra europeiska städer (Tingsten 1963:120 ff.)
4
Som mått på områdesfattigdom använder Strömblad områdesarbetslöshet.
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mindre politiskt engagerade av att vara bosatta i fattigare områden, men däremot
inte av att vara bosatt i invandrartäta områden. Strömblad menar att detta bekräftar hypotesen om områdeseffekter på politiskt engagemang.
Även om Tingsten var en av pionjärerna på området är kontextlitteraturen5
övervägande anglosaxisk, främst amerikansk. Vanligtvis fokuserar litteraturen
på grannskapseffekter, dvs. hur individer påverkas av att vara bosatt i fattiga,
utsatta bostadsområden. Att kontextanalys mestadels varit en sysselsättning för
forskare på andra sidan Atlanten innebär att teorierna vilar på ett tankegods som
utvecklats utifrån amerikanska förhållanden (Friedrichs 2002, 103; Palander
2006, 81-82). Det är dock inte oproblematiskt att överföra tankegången till att
också äga giltighet i det europeiska fallet eftersom segregationens omfattning
och karaktär ser olika ut på de två kontinenterna. Amerikas resurssvaga medborgare är koncentrerade till fattiga innerstadsområden medan motsvarande grupper
i Europa återfinns i förortsområden. Den socioekonomiska och den etniska segregationen är mer accentuerad i USA än i Europa eftersom många europeiska
välfärdsstater varit mer aktiva i att motverka socioekonomisk segregation. I
Västeuropa tenderar man också att ingripa i problemområden i ett tidigare stadium. Dessutom har de europeiska välfärdsstaterna ett mer omfattande socialt
skyddsnät, vilket sannolikt bidrar till att motverka att fattigdom koncentreras till
vissa områden (Kaufman 1998; Friedrichs 2002, 101-103).
Eftersom förhållandena ser så olika ut är det vanskligt att överföra tankegången till att äga giltighet i det europeiska, och i förlängningen det svenska
fallet. Även om segregationen i Sverige framställs som ett stort problem är dess
omfattning rätt blygsam i internationell jämförelse. Sverige har trots 90-talets
ekonomiska kris och den efterföljande arbetslösheten, ett omfattande socialt
skyddsnät vilket förhindrat områden liknande dem som finns i amerikanska
storstäder från att uppstå (jfr. Musterd & Ostendorf 1998, 194). En måttlig segregation i kombination med ett förhållandevis homogent samhälle talar emot
hypotesen om områdeseffekter.

1.4 Avhandlingens problem och syfte
Avhandlingen lyfter fram två problem. Det första handlar om hur politiskt deltagande på individnivå kan förklaras. Två huvudsakliga förklaringsansatser har
identifierats här, individuella och kontextuella förklaringsfaktorer. För att förstå

5

I avhandlingens tredje kapitel diskuteras de tidigare (mestadels amerikanska och brittiska) studier
som undersökt kontextuella effekter på politiskt deltagande. Några av dessa refereras till frekvent,
men huvuddelen av diskussionen om tidigare forskning finns under rubriken 3.4 med titeln ”Områdeseffekter och politiskt deltagande”.
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varför medborgare deltar måste vi beakta såväl de sammanhang som individen
är omgiven av, som individens egen bakgrund. Den faktor som jag vill lyfta
fram här är resursstyrka, på individ- och områdesnivå. Det aktualiserar det andra
problemet som handlar om politisk jämlikhet. I den ideala av världar ska medborgare inte bara besitta viljan utan också förmågan att delta och att kunna göra
det på lika villkor. Detta handlar om jämlikhet i deltagandet. På denna punkt
ligger den faktiska demokratin långt ifrån den ideala. De sociala och ekonomiska resurser som är avgörande för hur effektivt deltagandet blir, är inte jämnt
fördelade över befolkningen. Vissa grupper har bättre, andra sämre förutsättningar för att delta och få gehör för sina åsikter. Att faktorer såsom kön, utbildningsnivå och klasstillhörighet har betydelse för deltagande har forskningen
klarlagt. Tesen om platsens betydelse har också fått starkt fäste trots att kunskapen på området är förhållandevis bristfällig. Både beslutsfattare och forskare
tycks bära på föreställningar om negativa segregationsspiraler, dvs. att resursstyrka inte bara på individnivå utan också på områdesnivå påverkar den enskilde. Jag menar dock att vi inte kan godta denna beskrivning utan att låta den
föregås av empirisk prövning. Även om områdeseffekter på politiskt deltagande
kan synas som en intuitivt riktig utgångspunkt, har vi idag alltför lite kunskap
för att kunna fastslå ett sådant samband. Frånvaron av studier kan dels bero på
bristande data men kanske är föreställningen om områdeseffekter så stark att den
inte ansetts intressant att pröva utan snarare betraktats som en självklarhet.
Det övergripande syftet med avhandlingen är således att beskriva och förklara individers politiska deltagande särskilt med avseende på den lokala, geografiska kontextens betydelse.
I syftet ingår också att pröva olika nivåer av geografiska kontexter. I kontextlitteraturen utgörs individens kontext vanligen av den mest näraliggande –
grannskapet vilket i svensk översättning närmast motsvaras av bostadsområdet.
Det hänger sannolikt samman med att de mekanismer som antas ge upphov till
kontextuella effekter, interaktion och observation förutsätter att området inte är
större än att den medger detta. Jag vill dock vidga det traditionella begreppet till
att också omfatta större geografiska områden. Den lokala geografiska kontexten
kommer därför att operationaliseras på två sätt, först i form av ett antal svenska
kommuner och sedan i form av stadsdelar (eller motsvarande) i två städer, Göteborg och Umeå. Eftersom det egentligen bara finns två (moderna) tidigare svenska studier som undersökt områdeseffekter på politiskt deltagande, är det angeläget att ha en bred och prövande ansats. En del i detta är att pröva två nivåer av
geografiska kontexter. En utförligare diskussion kring detta förs i kapitel tre.
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1.5 Tillvägagångssätt och material
Ett problem med kontextuella analyser är att de kräver data på både mikro (individ-) och makro (områdes-) nivå. Enkätundersökningar är vanligtvis inte designade för denna typ av studier. En ”lösning”, särskilt i äldre studier såsom
Tingstens (1963), har varit att dra inferenser om individers beteende utifrån aggregerade data. Det är dock som vi snart ska se, ett problematiskt förfarande som
riskerar att leda till felaktig slutsatsdragning. Ett annat mycket vanligt sätt är att
använda sedvanlig regressionsanalys och då inkludera kontextuella förklaringsvariabler tillsammans med individuella förklaringsvariabler i regressionsmodellen. Ett problem med hierarkiska data där individen är inbäddad i en kontext är dock att de bryter mot ett av den linjära regressionsteknikens centrala
antaganden om oberoende mellan observationerna. Tvärtemot antas individobservationerna variera systematiskt beroende på individens omgivning. Det lämpliga sättet att hantera hierarkiska data är därför att arbeta med flernivåanalys
(multilevel analys), vilket är den teknik som tillämpas i avhandlingen.
Avhandlingen bygger på statistiska analyser av primärdatamaterialet Stadsdemokratiundersökningen. I kapitel fem används också sekundärdata i form av
SOM-undersökningarna (Samhälle Opinion och Massmedia). De dataprogram
som använts i analyserna är SPSS och MLwiN 2.2.

1.6 Disposition
Detta kapitel har ägnats åt att presentera avhandlingens övergripande problem
och syfte. I kapitel två och tre diskuteras de teoretiska utgångspunkter som avhandlingen vilar på. Kapitel två ägnas åt den beroende variabeln dvs. politiskt
deltagande. Begreppets normativa utgångspunkter diskuteras samt hur det kan
definieras teoretiskt och empiriskt. Detta mynnar ut i en precisering av hur begreppet används i avhandlingen. I kapitel tre introduceras de två förklaringsansatserna varpå studiens analysmodell presenteras och motiveras. I kapitel fyra
avhandlas metodologiska aspekter och vägval. Här introduceras också den statistiska analysteknik, multilevel analys, som använts. Kapitel fem till sju utgör
avhandlingens empirikapitel. I det första av dessa prövas kommunen som kontext. Analyserna bygger på både Stadsdemokratiundersökningen och SOMundersökningarna. Därefter följer fallstudier, först av Umeå och därefter av
Göteborg. Båda kapitlen bygger på Stadsdemokratiundersökningen. I det åttonde
och sista kapitlet sammanförs resultaten från de tre empirikapitlen varvid de
huvudsakliga resultaten sammanfattas och diskuteras.
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KAPITEL TVÅ

Dimensioner av politiskt deltagande

At the focus of most men’s lives are primary activities involving food,
sex, love, family, work, play, shelter, comfort, friendship, social esteem,
and the like. Activities like these – not politics – are the primary concerns
of most men and women. (…) instead of seeking to explain why citizens
are not interested, concerned, and active, the task is to explain
why a few citizens are (Dahl 1961, 279).

Slumpens försyn eller en medveten tanke? Oavsett vilket, så var Demokratiutredningens slutbetänkande, En uthållig demokrati! (SOU 2000:1) den första
statliga utredningen som publicerades på det då månadsgamla, tjugonde århundradet. Utredningen ska ses i ljuset av de två senaste årtiondenas demokratidebatt
som till stor del handlat om minskande valdeltagande, minskat förtroende för de
politiska institutionerna (se t.ex. Holmberg 1999) samt ökade svårigheter med
att rekrytera och behålla förtroendevalda (se t.ex. Nielsen 2001). En av utredningens centrala slutsatser var att det medborgerliga deltagandet bör öka i syfte
att stärka och vitalisera den svenska demokratin, varför man förespråkade ”(…)
en deltagardemokrati med deliberativa kvaliteter (…)” (SOU2000:1, 23). Det är
också mot bakgrund av denna tidsanda som brukarstyrelser, medborgarpaneler,
medborgarråd och andra typer av lokala demokratiexperiment ska betraktas
(Montin 1998; Olsson & Montin 1999; Nilsson 2005 kap. 4). Det förefaller råda
en samsyn om att brett medborgerligt deltagande kan kompensera för brister i
den representativa demokratin och på så sätt stärka denna.
Detta aktualiserar frågan om vilken funktion medborgerligt deltagande fyller
i en modern demokrati. Det finns en mängd teoretiska aspekter på deltagande,
vad som gör det politiskt, vem eller vilka som utför det, i vilka former det utförs,
vem eller vilka det riktas mot och så vidare. Det behövs således både en mer
allmän teoretisk definition och en empiriskt avgränsad definition. Syftet med
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föreliggande kapitel är således att identifiera begreppets yttre ramar och att sätta
in politiskt deltagande i ett teoretiskt sammanhang.

2.1 Deltagandets normativa utgångspunkter
Vilka handlingar som ska definieras som politiskt deltagande är ”(…) avhängigt
den normativa demokratimodell man är anhängare av” (Teorell 2003, 324).
Medborgare kan delta i samhällslivet på en mängd olika sätt,1 på egen hand eller
tillsammans med andra i olika typer av föreningar, intresseorganisationer och
sammanslutningar. Vilken funktion som medborgares politiska deltagande tillskrivs beror dock på vilket demokratiteoretiskt perspektiv som anammas. Här
finns i huvudsak två ideal: det elitistiska och det deltagardemokratiska. Den
förstnämnda skolan förknippas främst med Joseph Schumpeter (1943) och representerar ett instrumentellt perspektiv på demokrati. Demokrati betraktas som
en metod, en uppsättning institutionella arrangemang som utformats i syfte att
organisera det gemensamma beslutsfattandet. Enligt detta synsätt bör medborgares politiska deltagande begränsas till att utse företrädare i återkommande val.
Förekomsten av politiska eliter som kan konkurrera om väljarnas röster är således en central komponent. Medborgerligt deltagande betraktas inte som något
som ger systemet legitimitet. Förutsättningen för en stabil demokrati är tvärtom
att medborgares inblandning begränsas till valdeltagande så att de politiska eliterna kan lämnas att självständigt, utan omfattande påverkan från medborgarkollektivet, fatta de politiska besluten. Till grund för denna demokratisyn ligger
en negativ uppfattning om medborgare2 som okunniga, ointresserade och ovilliga att delta i politiken (Lundquist 2002, 130). Den elitdemokratiska skolan omvärderade också synen på hur apati ska förstås. Berelson med flera (1954) konkluderade att väljare var påfallande ointresserade och okunniga. Det tolkades
som att de klassiska (atenska) demokratiteorierna hyste alltför stor tilltro till den
enskilde medborgarens intresse och förmåga att informera sig och agera politiskt. Detta ledde till slutsatsen att de teoretiska föreställningarna om medborgares vilja och förmåga måste justeras till mer realistiska nivåer.3 Istället menade

1

För en genomgång av olika deltagandeformer samt en bra översikt av empiriska studier som
behandlat olika typer av politiskt deltagande se van Deth (2001).
2
Den elitdemokratiska skolans instrumentella syn på demokrati och pessimistiska människosyn
måste förstås utifrån den tid då den utvecklades. Schumpeters klassiska verk Capitalism, Socialism
and Democracy, utkom 1942, mitt under brinnande världskrig. Under trettiotalet hade de nazistiska
och fascistiska rörelserna i Tyskland och Italien samlat en odemokratisk massrörelse, och det var i
efterdyningarna av detta som denna demokratisyn utvecklades.
3
Detta är anledningen till att perspektivet ibland går under namnet den realistiska demokratiskolan.
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man att apati till viss grad är positivt eftersom, ”low interest provides maneuvring room for political shifts” (Berelson, Lazarsfeld et al. 1954, 314).
Som ett svar på detta utvecklades den deltagardemokratiska skolan som till
skillnad från den föregående har en positiv grundinställning till människors vilja
och förmåga att agera politiskt och som därför förespråkar ett direkt, och brett
medborgerligt deltagande. Den som framförallt förknippas med denna demokratisyn är Carole Pateman som med sin Participation and Democratic Theory
(1970) riktade skarp kritik mot Schumpeter och elitdemokraterna. Enligt Pateman och andra deltagardemokrater (se t.ex. Bachrach 1967; Barber 1984) har
politiskt deltagande ett egenvärde i sig själv och bör inte begränsas till valhandlingen utan omfatta även andra handlingar. Medborgare bör inte bara delta indirekt utan också i direkt beslutsfattande. Argumenten bakom detta står att finna i
den klassiska, atenska demokratin. Det främsta är att brett medborgerligt deltagande bidrar till att säkra det gemensamma bästa. Då många medborgare är
aktiva i beslutsprocesser tas människors kunskaper, erfarenheter och intressen
tillvara på ett sådant sätt att det är möjligt att finna goda lösningar på gemensamma problem. Men deltagandet har också ett egenvärde för individen och
dennes utveckling. Man föreställer sig att deltagandet fungerar som en skola i
demokrati och stärker den enskilda individens politiska självförtroende vilket
kan stimulera individen att agera politiskt även i andra sammanhang (Rose 2000,
69-72). Pateman uttrycker detta på följande sätt:
(…) the justification for a democratic system in the participatory theory of democracy rests primarily on the human results that accrue from the participatory process. One might characterise the participatory model as one where maximum input
(participation) is required and where output includes not just policies (decisions)
but also the development of the social and political capacities of each individual,
so that there is `feedback´ from output to input (Pateman 1970, 43).

Dessa två demokratiideal företräder i sina ursprungliga former, två ytterligheter
i sin syn på deltagande vilket Norris (2002) sammanfattar på följande sätt:
There is widespread agreement among democratic theorists (…) that mass participation is essential to the lifeblood of representative democracy, although there is
continued debate about how much civic engagement is either necessary or desirable. Theorists advocating “strong” democracy suggest that citizen activism and deliberation are intrinsically valuable in themselves. More minimalist conceptions,
(…) suggest that the essential role of citizens should be relatively limited, confined
principally to the periodic election of parliamentary representatives, along with the
continuous scrutiny of government actions (Norris 2002, 215)
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I den elitdemokratiska skolan är deltagande liktydigt med indirekt beslutsfattande medan det i den deltagardemokratiska skolan är direkt.4 Ofta framställs de två
skolbildningarna som dikotomier men som Esaiasson och Westholm (2006, 10)
påpekar så är de inte logiska motpoler. Offentligt beslutsfattande kan ske antingen genom att folket utser valda representanter eller att de berörda själva fattar
besluten direkt. Den strikt elitistiska skolbildningen avfärdar det senare men
däremot motsäger det deltagardemokratiska idealet inte representativitet. Motpolerna är därmed representativ- kontra direkt demokrati. Deltagardemokraterna
kan som författarna påpekar, antingen förespråka brett, direkt och omfattande
medborgerligt deltagande eller ha en mer moderat inställning som innebär att
medborgare bör engagera sig politiskt, men då inom ramen för den representativa demokratin.5
Med det här sättet att resonera får vi en annorlunda uppsättning ideal att välja mellan: Ytterpunkterna utgörs av å ena sidan det elitistiska idealet med minimalt folkligt deltagande, och å andra sidan det direktdemokratiska idealet med maximalt
folkligt inflytande. Däremellan finns ett ideal som betonar vikten av att medborgarna engagerar sig partipolitiskt, och ett ideal som betonar vikten av andra typer
av politiskt engagemang inom den representativa demokratin. Etiketteringen ”deltagardemokrat” blir därmed enbart en inledande försäkran om att man inte ansluter
sig till något extremt elitistiskt ideal som vill hålla folket på avstånd (Esaiasson &
Westholm 2005, 11).

4

Till dessa två demokratiteoretiska ideal kan också läggas ett tredje perspektiv, det deliberativa
som lyfter fram samtalets betydelse. I litteraturen finner man även begreppen deliberativ, diskursiv
och kommunikativ demokrati. I ett representativt system är folkviljans förverkligande central, dvs.
hur medborgares preferenser identifieras och aggregeras till ett godtagbart beslut. Detta synsätt
betraktar medborgarnas prefenser som exogent givna. Det deliberativa perspektivet fokuserar
istället på hur dessa skapas, vilket gör processen och dess organisering central. De parter som möts
i denna antas vara såväl formellt, som substantiellt jämlika eftersom,”the distribution of power and
resources does not shape their chances to contribute to deliberation (…)” (Habermas 1975, 108
citerad i Cohen 2002, 74). Alla bör ha rätt att yttra sig och framlägga förslag och var och en förfogar över en röst. Processen ska bygga på goda argument som så småningom skall resultera i rationell konsensus. Det är de goda argumenten som skall vara bärande, inte hur många eller vilka som
för fram argumenten som skall ge tyngd åt dessa. Även i de fall där konsensus inte kan uppnås bör
minoriteten kunna acceptera majoritetens beslut så länge som processen, som föregått beslutet, har
vilat på deliberativ grund. Det vill säga att de argument som presenterats och värderats alla har
syftat till att finna lösningar för det gemensamma bästa (Rose 2000, 73)
5
Det deltagande som huvudsakligen avsågs när dessa teorier utvecklades under 70-talet var självförvaltning, (i arbetslivet och/eller i genomförandet av policy), och inte direkt beslutsfattande av
typen folkomröstningsdemokrati. Pateman (1970) och även andra såsom Dahl (1970) applicerade
sina tankar på arbetslivet. Pateman var influerad av den jugoslaviska fackföreningsrörelsens institutionaliserade inflytande inom industrin och detta fick tjäna som modell för utvecklandet av den
deltagardemokratiska tanken. Medborgares direkta deltagande i beslutsfattande handlade således
om självförvaltning mer än något annat.
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Det här är på många sätt ett betydligt mer intressant ideal än den delvis föråldrade dikotomin mellan elitism och deltagande. Det är lätt att gränserna mellan
teori och praktik blir luddig eftersom verklighetens svenska demokrati är det
praktiska uttrycket för detta ideal. Men även den praktiska demokratin har en
idealform där de politiska partierna ska fungera som länk och kanal mellan väljare och valda, och där medborgare kan engagera sig även på andra sätt i det
offentliga beslutsfattandet, direkt och indirekt. Teorell har valt att använda begreppet ”responsiv demokrati” och med det sätter han fingret på en viktig
aspekt, nämligen att det politiska systemet och dess företrädare måste vara responsiva för påverkansförsök och beakta medborgarnas intressen (Teorell 2003,
323 ff.). Annorlunda uttryckt så måste deltagande också resultera i inflytande.6
Det är också i ljustet av det här idealet som Demokratiutredningens vurm för
deltagande och deliberativ demokrati ska ses, liksom de olika typer av demokratiexperiment som nämndes i kapitlets inledning. De två idealen behöver inte
vara konkurrerande utan kan förenas i ett kompletterande ideal.

2.2 Deltagande som demokrativärde
Politiskt deltagande kan tillskrivas flera demokratiska funktioner. För det första
antas deltagande ha ett demokratiskt egenvärde.7 När människor deltar, oavsett
om syftet är uttalat politiskt eller inte, tvingas de lära sig att samarbeta, lösa
gemensamma problem och konflikter samt att tolerera och respektera varandra.
Vidare antas att deltagarna övergår från att se till snäva egenintressen till att
beakta helheten och det allmännas bästa. På detta sätt anses deltagandeprocessen
fostra individer till goda medborgare vilket i förlängningen gynnar demokratin
som helhet (Schlozman 2002, 437). Betraktat ur detta perspektiv är ett samhälle
där många deltar, ett bra samhälle. Putnams (1993) argument är bekant i sammanhanget. Han menar att förekomsten av socialt kapital i form av ett livaktigt
civilt samhälle, leder till stabila demokratiska system som på ett effektivt sätt
förmår att producera och leverera samhälleliga nyttigheter.
Förutom att deltagandet antas ha direkta positiva samhällseffekter så antas
det också skapa positiva effekter för individerna själva eftersom det medför
väsentliga kunskaper och erfarenheter (Schlozman 2002, 437). Argumentet om
deltagande som en skola i demokrati känns igen från Pateman (1970) och den
deltagardemokratiska skolan. Barber (1984, 152) uttrycker det som att: ”(…)

6

Se t.ex. Arnstein (1969) för en intressant diskussion om distinktionen mellan deltagande och
inflytande.
7
Kritiker pekar dock på att deltagande kan ha andra syften än demokratiska sådana. Som exempel
kan nämnas 1930-talets fascistiska massrörelser i Tyskland och Italien. Andra exempel är nutida
vänster- och högerextrema grupper som är antidemokratiska.
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civic activity educates individuals how to think publicly as citizens (…)”. Deltagande gör så att säga individer till medborgare. Maria Jarl (2004, 51 ff.) använder begreppet demokratisk kompetens för att karakterisera detta. Den demokratiska kompetensen har två aspekter. För det första antas deltagandet leda till
ett ökat politiskt självförtroende8 dvs. att medborgare genom att delta erhåller en
tilltro till sin egen förmåga att påverka. För det andra antas deltagandet ge medborgare praktiska och demokratiska kunskaper om demokratins spelregler. Detta
har i sin tur indirekta positiva effekter för samhället som helhet eftersom deltagandet skapar goda demokratiska medborgare som förstår att tolka och tillämpa
demokratins spelregler.
Ett tredje svar som kan ges på frågan om deltagandets demokratiska betydelse handlar om försvarandet av gruppintressen (Schlozman 2002, 437). De valda
politiska företrädarna antas lyssna på och ta intryck av väljarkårens önskemål
och intressen. Genom att delta kan medborgare kommunicera sina åsikter till
sina valda beslutsfattare. Ju fler som deltar från olika grupper i samhället, desto
större är möjligheterna att säkerställa att olika gruppers preferenser och önskemål tas tillvara (Verba 1996, 1-2). Detta aktualiserar dock frågan om jämlikhet i
deltagandet, vilken vi har anledning att återkomma till senare.
När det gäller motiven som handlar om deltagandet som en skola i demokrati
och som förutsättning för ett stabilt demokratiskt samhälle, behöver deltagandet
inte vara explicit politiskt. Man kan tänka sig en bred definition av deltagande
på samma sätt som Putnam. Han begränsar sig inte till sådant deltagande vars
syfte är politiskt utan menar att alltifrån sekreterarskap i filatelistklubben till att
vara kassör i judoföreningen är av värde. För Putnam är det väsentliga inte att
syftet är politiskt. Det centrala är den tilltro som är resultatet av att människor
interagerar i olika medborgarsammanslutningar och den demokratiska kompetens som medborgarna därmed erhåller. Det är dessa positiva ”biprodukter” som
skapar en stabil demokrati (Putnam 1993). När det gäller den aspekt av deltagande som handlar om att värna och säkerställa olika samhällsgruppers intressen
blir deltagandet per se politiskt i den mening att deltagandet syftar till att påverka och värna den egna gruppens intressen (Schlozman 2002, 437-438).
Ett fjärde svar på frågan om deltagandets demokratiska betydelse handlar om
legitimitet. Den representativa demokratin bygger på att väljarna utkräver ansvar
av sina beslutsfattare vid politiska val. Om alltför många medborgare väljer bort
den möjligheten och avstår från att rösta leder det till bristande legitimitet. Det
går inte att definitivt fastställa vid vilka nivåer som icke-deltagande blir ett pro-

8

Politiskt självförtroende motsvarar det engelska begreppet internal efficacy. Den deltagardemokratiska skolan betraktar efficacy som någonting som individen lär sig genom att delta. Begreppet
kommer att diskuteras mer i detalj senare i kapitlet.
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blem men om alltför många medborgare stannar hemma på valdagen skapar det
två problem. För det första blir det svårare för de folkvalda att uttolka folkviljan
och för det andra försvagas den valda församlingens mandat för beslutsfattande.
Argumentet om legitimitet är relevant även för andra typer av deltagande som
syftar till att påverka beslutsfattande. Om medborgare upplever att de åtminstone fått delta och ge uttryck för sina åsikter, dvs. att processen uppfattas som
legitim, så kan politikens utfall också vinna legitimitet.
Utifrån detta kan man få uppfattningen att brett medborgerligt deltagande alltid, och per definition är någonting gott. Men man behöver bara föreställa sig
antidemokratiska rörelser som ibland uppträder som massrörelser, för att förstå
att detta inte alltid är sant. Petersson (2006, 234) konkluderar att forskningen
styrs av ett underliggande antagande om att högt deltagande alltid är bra för
demokratin. Men han menar att detta måste nyanseras genom en kontextualisering av den politiska handlingen.
Robert Dahl menar också att det är olyckligt att tillskriva politiskt deltagande
alltför stor betydelse. Dahl identifierar två dimensioner av demokrati som han
menar är nödvändiga för den normativa såväl som den faktiska demokratin. Den
första dimensionen är en uppsättning rättigheter och möjligheter vilka inte får
reduceras till abstrakta principer eller till skrivbordsprodukter utan som också
måste efterlevas i konkret handlande. Den andra dimensionen är politiskt deltagande i bred bemärkelse och om detta skriver Dahl att:
”The continuing existence of a democratic order would seem to require that citizens, or at least some of them, sometimes do actually participate in political life by
exercising their rights and act on the opportunities guaranteed to them” (2002, 38).

Dahls poäng är att det är olyckligt att reducera demokrati till att omfatta enbart
denna, den andra dimensionen. Han menar att medborgare i allmänhet sätter ett
högre värde på den första dimensionen, dvs. på de rättigheter och möjligheter
som möjliggör politiskt deltagande (Dahl 2002, 38). Det centrala är inte huruvida medborgare deltar utan att det finns en känsla av att det är möjligt om man
skulle vilja engagera sig, och att förutsättningarna för att påverka politikens
innehåll då också är reella. I sammanhanget är också frågan om icke-deltagande
relevant dvs. varför medborgare avstår från att delta. Det kan antingen tolkas
som apati i betydelsen uppgivenhet eller i betydelsen nöjdhet. Det första fallet är
helt klart ett demokratiskt problem medan det andra fallet egentligen i så fall
bara betyder att vi har en fungerande representativ demokrati där det breda lagret av medborgare överlämnat ansvaret till sina folkvalda (se också Lewin
1970).

20

2.3 Politiskt deltagande – från smalt till brett
Forskningsfältets utveckling är ”(…) i mångt och mycket historien om ett utvidgat deltagarbegrepp” (Esaiasson & Westholm 2006, 12). Även inom detta område var Herbert Tingsten något av en föregångare med sina analyser av valdeltagande i 30-talets Stockholm. Intresset för politiskt deltagande väcktes dock i
samband med de amerikanska väljarundersökningarna vid mitten av 1900-talet.
Dittills hade man saknat metoder för att på ett effektivt sätt samla in data om
medborgares beteende men detta möjliggjordes med hjälp av surveymetodens
utvecklande. Vid den här tiden och under lång tid framöver betraktades dock
politiskt deltagande synonymt med valhandlingen, vilket avspeglar att man hade
en smal definition av begreppet (Esaiasson & Westholm 2006, 12-13). Det var
dock först på 1970-talet som intresset för politiskt deltagande verkligen fick
fäste, teoretiskt såväl som empiriskt. Under denna period utfördes ett antal stora
undersökningar som kommit att ha stor betydelse för forskningsfältets fortsatta
utveckling och som ända till dags dato. Två inflytelserika studier var Verba och
Nies amerikanska studie i början av sjuttiotalet som ett antal år senare följdes
upp av en internationell jämförelse (Verba & Nie 1972; Verba, Nie et al. 1978).
Författarnas vidgade deltagandebegreppet till att förutom valhandlingen också
inkludera handlingar såsom partiaktiviteter i form av valrörelserelaterade aktiviteter och kontakter med folkvalda och tjänstemän. Denna definition9är kanske
den som vunnit allra störst genomslag i litteraturen. “(…) those legal acts that
are more or less directly aimed at influencing the selection of governmental
personnel and/or actions that they take. (…) attempts (successful or otherwise)
to influence the government (1978, 1)”. Politiskt deltagande definieras som
försök att påverka och vinna inflytande i beslutsfattande. Huruvida påverkansförsöket är lyckat eller inte har inte betydelse för definitionen.
De var förvisso inte de första som pekade på behovet av ett vidgat begrepp,
men däremot var de mycket kritiska till de forskare, bland andra Milbrath (1971)
som betraktat begreppet som endimensionellt. Milbrath menade att deltagandet
är kumulativt, individer som engagerar sig i en typ av politisk aktivitet tenderar
att engagera sig i andra former också. Utifrån detta skapade han en deltagandehierarki. I botten fanns de (the apathetics) som endast ”deltar” passivt genom att
acceptera det politiska system vilket de är del av. Ju högre upp i hierarkin man
kommer, desto mer krävande blir aktiviteterna och desto färre är de engagerade.

9

I den första studien löd den: ”Political participation refers to those activities by private citizens
that are more or less directly aimed att influencing the selection of governmental personnel and/or
the actions they take” (Verba & Nie 1972, 2). En annan bredare definition hitter vi hos Rosenstone
och Hansen (2003, 4): ”(…) action directed explicitly toward influencing the distribution of social
goods and social values.”
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Verba med flera lyfte istället fram det multidimensionella genom att visa att
deltagandeformer hänger samman i ett flertal dimensioner och att de inte kan
adderas till varandra på detta sätt.
En annan inflytelserik studie var Barnes och Kaase (1979) som förändrade
deltagandebegreppet ytterligare. Verba med flera avgränsade sig till att studera
”(…) ”regular” legal political channels” (Verba, Nie et al. 1978, 1) och bortsåg
därmed från exempelvis illegala protestaktiviteter. Det motiverades med att det
demokratiska systemet byggts upp med legala metoder under mycket lång tid
och att okonventionella deltagandeformer därmed spelar en perifer roll. Barnes
och Kaase valde däremot att också intressera sig för sk. okonventionella deltagandeformer såsom att skriva under namnlistor, delta i demonstrationer, husockupation, hyresstrejk, bojkott osv. Sådana aktiviteter hade fram till slutet av
60-talet varit ovanliga och renderade därför stämpeln okonventionella. Perspektivet har dock förskjutits sedan dess. Många handlingar som då betraktades som
kontroversiella är accepterade politiska handlingar idag, varför begreppet inte
längre används på samma sätt som då det lanserades (Esaiasson & Westholm
2006, 13). Trots det finns fortfarande en distinktion kvar mellan traditionella
(”conventional/elite supportive”) och mer okonventionella (”unconventional/
elite challenging”) former. De förstnämnda är sådana som inte utmanar politiska
eliter medan de sistnämnda är sådana som rymmer alltfrån mildare, lagligare
former av protest såsom bojkotter och namninsamlingar till kraftfullare, möjligen olagliga former av protest såsom upplopp och politiska våldsaktioner
(Clarke, Sanders et al. 2004, 219).
Gemensamt för sjuttiotalets studier var deras fokus på indirekta, offentliga
handlingar riktade mot den offentliga sfärens aktörer (Esaiasson & Westholm
2006, 14). Medborgarna förutsattes inte delta i det direkta beslutsfattandet utan
fungera som påtryckare gentemot politiker och tjänstemän. Definitionen avgränsades till den politiska sfären och deltagandeformer som inte tillhörde denna
lämnades därmed utanför. Organiserade intressen i form av frivilligorganisationer (utan politiskt syfte) inkluderades således inte. Detta förändrades något i och
med Putnams (1993) italienska studie om medborgarsammanslutningars betydelse för stabil demokrati. Även denna typ av deltagande definieras ibland som
politiskt.
Beskrivet i policytermer så kan deltagandet ske på systemets input- respektive output-sida. Det förstnämnda innebär att medborgare deltar genom att välja
sina politiska representanter och genom att på olika sätt söka influera dem i de
beslut som ålagts dem att fatta. Men deltagandet kan också ske på systemets
output-sida och handlar då om att delta i implementeringen av de beslut som
fattats. En senare definition av Verba m.fl. tar hänsyn till detta: ”(…) activity
that has the intent of effect of influencing government action - either directly by
affecting the making or implementation of public policy or indirectly by influ-
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encing the selection of people who those policies” (Verba, Schlozman et al.
1995, 38). Deltagandet omfattar med denna definition inte bara skapandet av
policy utan också i förverkligandet av densamma.10
Deltagandebegreppet har vidgats till att även innefatta aktiviteter som syftar
till att påverka andra aktörer än offentliga sådana såsom politiker och tjänstemän. Politiskt medveten konsumtion är ett sådant exempel (Esaiasson & Westholm 2006, 13-14). Feminismen har också förändrat synen på vad som är politik
genom att hävda att det som vanligen betraktas som hemmahörande i den privata
sfären också är politiskt (se t.ex. Freedman 2003, kap. 2). Nilsson konkluderar
att:
Denna bredare definition innebär att deltagande kan vara mycket mer än bara påtryckningar och handlingar riktade mot politiska beslutsfattare. I princip kan man
tänka sig att all typ av verksamhet som fungerar identitetsskapande för politiska
gemenskaper skulle falla in under definitionen. Det innebär att de inkluderar föreningsaktiviteter, politiska samtal och politiska aktiviteter i vardagen i vad som bör
betraktas vara politiskt deltagande (Nilsson 2005, 33).

Just samtal som deltagande är något av den senaste flugan inom forskningsfältet.
Som nämnts tidigare lyfter det deliberativa demokratiidealet fram vikten av
samtal och dialog och har på så sätt breddat begreppet ytterligare. I detta perspektiv behöver deltagande inte vara konkreta handlingar riktade mot offentliga
aktörer utan inkluderar också deliberation mellan eliter, mellan medborgare
och/eller mellan medborgare och eliter.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att begreppet förändrats över tid. Från
en smal definition som avgränsades till den politiska sfären till en bred definition som kan omfatta den politiska såväl som den privata sfären och det civila
samhället. Detta hänger sannolikt samman med hur politikbegreppet har förändrats över tid. Allteftersom detta har kommit att omfatta fler delar av samhället så

10

Detta kan kopplas tillbaka till normativa föreställningar om deltagande. Enligt det elitdemokratiska idealet bör deltagandet ske på input-sidan i systemet. Utifrån det perspektivet är medborgarnas
viktigaste roll att som väljare utse sina företrädare. Genomförandet av policy överlämnas till förvaltningen som ska säkerställa att detta görs på ett demokratiskt och rättssäkert sätt. Det deltagardemokratiska idealet öppnar tvärtom upp för deltagande både på systemets input- och outputsida.
Det senare kan till exempel ske genom självförvaltningsorgan där medborgarna själva ges utrymme
att forma och utföra genomförandet.

23

har också synen på vad som är politik förändrats.11 Deltagandebegreppets gränser har flyttats i takt med att samhället förändrats.

2.4 Politiskt deltagande – en definition
Som Teorell (2003, 337) konstaterar så har man inom forskningsfältet ”(…) lagt
ned stora ansträngningar på att skilja mellan olika typer av politiska aktiviteter”.
Den mest uppmärksammade och studerade formen av politiskt deltagande är
otvivelaktigt valdeltagande (Leighley 1995, 181; Kolk & Lelieveldt 2005). Det
finns också mycket goda grunder för att betrakta denna deltagandeform som den
mest centrala. Valdeltagande betraktas vanligen som- och är också en ofta tilllämpad indikator på ”(…) hur väl det parlamentariska politiska systemet fungerar och graden av politiskt engagemang bland medborgarna (Sörbom 2002, 26)”.
Förutom att röstning är den mest utövade formen av politiskt deltagande så skiljer den sig också från andra deltagandeformer på en rad andra punkter. För det
första är valdeltagandet sanktionerat från statens sida vilket gör det till den deltagandeform som är mest formaliserad. Medborgare inte bara förväntas delta
utan uppmanas också av de politiska partierna och andra aktörer att göra det,
vilket gör att röstning inte bara betraktas som rättighet utan också som skyldighet. För det andra kräver själva röstningen förhållandevis lite av den enskilde
individen. Att lägga en röst i valurnan behöver inte kräva mer än att man avsätter någon halvannan timme tredje söndagen i september vart fjärde år.12 I jämförelse med många andra deltagandeformer förutsätter röstning mindre resurser i
form av specifika kunskaper om politiken, politiskt självförtroende osv. För det
tredje skiljer röstning sig från andra typer av deltagande eftersom det finns ett
övre tak för deltagandet på så sätt att varje medborgare förfogar över en röst och
inte mer. Oavsett hur mycket resurser var och en besitter så kan endast en röst
avläggas. När det gäller andra former så finns inte något motsvarande tak vilket
gör att dessa handlingar blir mer beroende av att den enskilde besitter resurser
som underlättar deltagandet (Wohlgemuth 2003, 167). Röstning är också slutligen en unik deltagandeform på så sätt att den är återkommande. Inte nog med att
en stor andel medborgare deltar i avsevärt högre utsträckning genom att rösta

11

Ett mer sentida, svenskt exempel på detta är Sörboms avhandling. Den beroende variabeln är
förvisso inte deltagande utan politiskt engagemang, men det som gör den relevant och intressant i
sammanhanget är hennes definition av politik. ”Politik är mer än det som sker i partier eller organisationer. Handlingar som försiggår inom så skilda sfärer som partiorganisationer, privatlivet, medier, statlig och kommunal förvaltning samt sociala rörelser kan alla vara politiska. (…) de syftar
till att skapa en förändring som inte enbart berör den enskilda individen eller familjen, utan de
syftar också, om än indirekt, till att förändra på en kollektiv nivå” (Sörbom 2002, 11).
12
För att kunna avge en informerad röst krävs dock att medborgaren följer med i den politiska
debatten och utvecklar en förståelse för de alternativ som står till buds.
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jämfört med i andra former, de gör det dessutom upprepade gånger i livet.13
Däremot är inte röstning unikt i så måtto att deltagandeformen är obesläktad
med andra typer av deltagande. Den som röstar är nämligen mer sannolik deltagare i andra deltagandeformer jämfört med den som inte röstar (Clarke, Sanders
et al. 2004, 223).
Men det finns anledning att beakta andra former. Det hävdas ofta att trenden
med minskat valdeltagande i västvärlden åtföljts av ett ökat deltagande i andra
former (se t.ex. Norris 1999, Dalton 2001). För att få en korrekt bild måste därför ett brett perspektiv anläggas. Olika deltagandeformer14 tar också olika lång
tid i anspråk, kräver mer eller mindre insats av den som utför dem, har mer eller
mindre genomslagskraft osv. Vilka variabler som förklarar deltagande kan tänkas variera beroende på deltagandeform. Rose konkluderar att: “If there is anything that research on political participation during the past half century should
tell us, however, it is that all forms of political activity are not the same” (Rose
2002, 831). Likaledes konstaterar Verba med flera (Verba, Schlozman et al.
1995, 24) att, “(…) the mix of resources and motivations – required for voting is
unique. (…) For this reason, it is a mistake to generalize from our extensive
knowledge about voting to all forms of participation”.
En ytterligare anledning att studera olika deltagandeformer är att kontexten
skulle kunna tänkas ha olika effekt på olika typer av deltagande.15 Tidigare
forskning har vanligtvis inriktat sig på valdeltagande men som Pattie m.fl. konstaterar: ”(…) there is no logical reason why contextual effects, to the extent that
they do operate, should be limited to the ballot box” (Pattie 2001, 20). Huckfeldt
menar att det är fruktbart att skilja mellan individuella och sociala deltagandeformer. Hans argument bygger på att kollektiva deltagandeformer per definition
är mer kontextuellt betingade eftersom det kräver att medborgare mobiliserar
och samarbetar med varandra, medan individuella handlingar är mindre kontextberoende (Huckfeldt 1979, 582). Att skilja mellan kollektiva och individuella
handlingar kan vid första anblicken synas som en enkel uppgift men inte ens
valhandlingen som kan tyckas som den mest individuella av alla, kan helt och
hållet betraktas som sådan. Individen är förvisso ensam då rösten avges men

13

Förutom att det gör röstning substantiellt intressant så innebär det naturligtvis också unika möjligheter (jämfört med andra deltagandeformer) att studera variation i valdeltagande över tid och
mellan olika länder och nivåer.
14
Se t.ex. van Deth (2001, 15-16) för en klassificering av olika deltagandeformer.
15
Man kan på motsvarande sätt tänka sig att individuella faktorer har olika effekt beroende på
deltagandeform, se t.ex. Jankowski och Strate (1995).
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resan dit är en kollektiv process under vilken medborgare diskuterar med varandra och exponeras för partiernas kampanjer osv.16
Den definition som jag valt är därför en bred sådan men ändå klassisk. Esaiasson och Westholm definierar politiskt deltagande som ”(…) handlingar utförda i avsikt att påverka kollektiva utfall (resultat)” [förf. kursivering] (Esaiasson
& Westholm 2006, 15-16). Detta är enligt min mening en definition som fungerar bra som utgångspunkt för den här avhandlingen. Politiskt deltagande ska
således förstås som direkta och/eller indirekta handlingar som utförs i syfte att
påverka kollektiva utfall. Författarna ovan identifierar tre bedömningskriterier
som jag också valt att utgå från. Det första av dessa är handling dvs. det måste
röra sig om faktiska handlingar.17 Viljeyttringar eller mentala tillstånd i form av
åsikter och uppfattningar (t.ex. politiskt intresse) faller därmed utanför begreppets ramar. Det andra kriteriet handlar om avsikt. Syftet med handlingen måste
vara att deltagaren söker påverka och utöva inflytande. Det medför att sådant
som individen gör i avsikt att informera sig om politiska förhållanden såsom
samtal med nära och kära om politik, att läsa tidningens debattsidor och att titta
på samhällsdokumentärer inte definieras som politiskt deltagande. Sådana saker
är inte oviktiga i sammanhanget men betraktas snarare som uttryck för ett allmänt samhälls/politiskt intresse. Det tredje och sista kriteriet som Esaiasson och
Westholm ställer upp är utfall. Det handlar inte om huruvida påverkansförsöket
producerar önskvärda resultat eller inte utan vem eller vilka som påverkas av
det. För att falla innanför begreppets ramar ska det omfatta en ”inte alltför snävt
avgränsad grupp av människor”. Exakt hur många kan endast avgöras från fall
till fall men syftet ska vara att påverka i kollektiva angelägenheter, och inte i
rent privata sådana som rör enbart den enskildes intressen. Gränsdragningen på
den här punkten är inte alltid alldeles enkel eftersom deltagaren många gånger
kan antas drivas av egenintresse.
En ytterligare fråga som jag menar aktualiseras är vem eller vilka handlingen
riktas emot dvs. som man söker påverka med sitt agerande. Med en smal definition liknande Verba m.fl. är det enbart offentliga beslutsfattare som är föremål

16

Kenny (1992) kunde också i en senare studie visa på att det inte gick att hitta stöd för att kontexten skulle ha starkare effekt på individuella deltagandeformer jämfört med sociala.
17
Jämför med Sartoris definition: “(…) participation is taking part in person, and a self-activated,
willed taking part. That is participation is not a mere ”being part of” (a mere being involved in
some occurance), and even less an involuntary “made-to-be part of.” Participation is self-motion
and thus the exact reverse of being put into motion (by another will), i.e., the opposite of mobilization” (Sartori 1987, 113). Aktiv handling innebär att passivt samtycke till att vara en del av det
politiska systemet (jfr. Milbrath 1971) inte faller inom begreppets ramar. För det andra pekar Sartori på att handlingen måste vara frivillig. Detta kan synas som en självklarhet men om vi åminner
och föreställer oss dåtida och nutida kommunistiska staters välregisserade massdemonstrationer,
blir det uppenbart varför Sartori understryker frivilligheten.
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för påverkan, vilket kan ske både direkt och indirekt. Men det kan även finnas
skäl att hålla öppet för andra typer av politiska aktiviteter som inte syftar till att
påverka offentliga beslutsfattare direkt utan som är opinionsbildande på ett mer
allmänt plan och/eller som riktar sig mot privata intressen.

2.5 Operationalisering av politiskt deltagande
Politiskt deltagande som begrepp har diskuterats och definierats teoretiskt. Det
har blivit dags att titta närmare på de empiriska operationaliseringar som jag
sedermera använder mig av i avhandlingens empiriska analyser.
Inom litteraturen är det vanligt att arbeta med dimensioner av deltagande
istället för enskilda typer av politiska aktiviteter. Verba och Nie (1972) identifierade fyra sådana, röstning, kampanjaktiviteter, medborgarinitierade kontakter
och organiserat deltagande.18 De två förstnämnda relaterar båda till val, vilket de
två sistnämnda inte behöver göra. En liknande distinktion är den mellan valdeltagande, partiaktiviteter, kontakter och manifestationer (Verba & Nie 1972;
Petersson, Hermansson et al. 1998; Strömblad 2003; Esaiasson & Westholm
2006). En likartad tillämpades i den svenska Maktutredningen, 1) röstande i
allmänna politiska val, 2) partiaktiviteter såsom medlemskap i politiskt parti,
deltagande på partimöten och olika typer av förtroendeuppdrag, 3) kontakter
med politiker, tjänstemän, organisationer, massmedia och rättsväsende, 4) manifestationer i form av bojkotter, namninsamlingar samt ekonomiska bidrag, 5)
protester såsom t.ex. strejker och civil olydnad i form av illegala aktioner
(Petersson 1991, 22-23).
Jag har valt att hålla fast vid distinktionen mellan valdeltagande, kontakter
och manifestationer dels eftersom de är väl etablerade inom fältet men också för
att de olika politiska aktiviteterna hänger samman empiriskt i det datamaterial
som jag arbetat med.19 Det är dock viktigt att påpeka att de operationaliseringar
som jag arbetar med rymmer delvis olika aktiviteter jämfört med de refererade

18

I original: voting, campaign activity, citizen-initiated contacts samt cooperative activity. Verba
och Nie (1972) klassificerade medborgare i sex olika grupper på basis av vilka typer av politiska
aktiviteter som dessa ägande sig åt. Den första gruppen är the inactives som inte deltar politiskt
överhuvudtaget. Den andra gruppen är the voting specialists som endast deltar genom att rösta
återkommande i politiska val. Den tredje gruppen är the parochial participants som enbart agerar i
specifika sakfrågor genom att exempelvis kontakta tjänstemän. Den fjärde gruppen är the communalists som engagerar sig politiskt i bred mening. Den femte gruppen är the campaigners, vilka
precis som rubriceringen antyder, engagerar sig starkt i olika typer av politiska kampanjer. Den
sjätte och sista gruppen är the complete activists som deltar i en mängd olika politiska aktiviteter.
19
Detta har undersökts med hjälp av faktoranalys. Mer om hur den beroende variabeln operationaliserats, konstruerats och kodats finns i avhandlingens Appendix A.
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studierna. I kontakter ingår ”kontaktat politiker”,20 ”kontaktat kommunanställd”,
”varit på utfrågning/diskussion med politiker” samt ”kontaktat massmedia” och i
manifestationer ingår ”deltagit i demonstration” samt ”skrivit på en namnlista”.
Den uppmärksamme noterar också att jag använder tre deltagandedimensioner istället för fyra. Anledningen är att Stadsdemokratiundersökningen inte innehåller tillräckligt många frågor som fångar partiaktiviteter. I enkäten finns förvisso frågor om innehav av kommunala förtroendeuppdrag och en fråga om man
arbetat i politiskt parti. Men eftersom frågorna endast omfattar aktiviteter som är
partipolitiska i den ”smalaste” betydelsen, innebär det att ett mycket litet antal
respondenter faktiskt utfört den här typen av handlingar. Antalet är så litet att det
inte är meningsfullt att analysera. Det hade dock varit önskvärt att inkludera
även denna deltagandedimension eftersom de de politiska partierna fyller en
central funktion i att organisera och engagera människor.
Samtliga tre deltagandedimensioner, röstning, kontakter och manifestationer
faller inom ramen för de kriterier jag valt som utgångspunkt för en definition av
begreppet. Det är fråga om faktiska handlingar, inte viljeyttringar eller åsikter.
Syftet är att påverka politiskt beslutsfattande direkt eller indirekt och utfallet är
kollektivt, dvs. det berör fler än den enskilde och dennes intressen. Här finns det
dock en svårighet som hänger samman med datainsamlingen. Materialet utgörs
av enkätdata och det är svårt att sia om hur svarspersonerna tolkat frågorna.
Även om frågans formulering indikerar att det som efterfrågas är aktiva handlingar som gjorts i syfte att påverka kollektiva utfall, kan det inte uteslutas att
respondenter också anger aktiviteter som inte är sådana.

20

Detta var två svarsalternativ. ”kontaktat politiker som Du känner personligen” och ”kontaktat
politiker som Du inte känner personligen”.
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KAPITEL TRE

Att förklara politiskt deltagande

No explanation of political activity will ever be complete
(Verba, Schlozman et al. 1995, 273).

Leder fattigdom till politiskt utanförskap? På individnivå vet vi att det är så.
Redan för närmare fyrtio år sedan konstaterade Lewin att, ”Hela frågan om participationen och socialgrupperna är märkligt oproblematisk: alla är överens om
att socio-ekonomisk status är avgörande för den politiska participationen”
(Lewin 1970, 103). Att samhällets marginaliserade grupper inte deltar politiskt i
samma utsträckning som resursstarka grupper är gammal kunskap, vilket i och
för sig inte gör den ointressant, men knappast sensationell. Antalet sociologiska
och statsvetenskapliga studier som kunnat belägga sambandet mellan socioekonomisk status och politiskt deltagande är oräknerliga. Att denna ansats vunnit så
stort genomslag beror sannolikt på dess empiriska styrka. Trots att den kritiserats för att vara teoretiskt svag så har det inte hindrat generationer av forskare
från att tillämpa den i sin forskning. Schlozman (2002, 442) konstaterar ironiskt
att: ”Even critics of the SES model never fail to include socioeconomic variables
in their analyses (…)”. Svaret på den inledande frågan är således, ja. Men leder
geografiskt koncentrerad fattigdom till politiskt utanförskap? Som jag visade i
inledningskapitlet förefaller det finnas en utbredd föreställning om att så är fallet. Men det empiriska stödet är mer sviktande. Man skulle kunna ställa frågan
omvänt också: blir individer mer politiskt engagerade av att vara bosatta i resursstarka områden? Men att människor stimuleras av sin omgivning utgör så att
säga inte något problem. Problem blir det först om människor blir politiskt marginaliserade på grund av vilka de är och/eller var de bor.
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I det här kapitlet ska jag utveckla en teoretisk tankegång1 vars huvuddrag sammanfattas i figur 3.1 på nästa sida. Längst till höger återfinns den beroende variabeln, – politiskt deltagande. Traditionellt har detta förklarats med individcentrerade förklaringsmodeller som bland annat fokuserat på individens
socioekonomiska status. Jag har dock valt att använda begreppet resurser2 och
att låta tyngdpunkten ligga på Civic Voluntarism modellen (CVM) (Brady, Verba et al. 1995; Verba, Schlozman et al. 1995) eftersom den faller väl in i det
teoretiska resonemanget. Även Alex-Assensoh (1998), Oliver (2001), och
Strömblad (2003) har tidigare kombinerat CVM med det kontextuella ramverket.
CV-modellen har som vi snart ska se, tre komponenter: resurser, engagemang och rekryterande nätverk. Den första komponenten har jag valt att kalla
socioekonomiska resurser och som samlingsnamn för de två andra använder jag
begreppet sociopolitiska resurser (jfr. Alex-Assensoh 1998).
Till detta skall den kontextuella teorin läggas. Det är svårt att se på vilket sätt
kontexten skulle påverka individen direkt. Däremot skulle den kunna göra det
indirekt genom att strukturera individens resurser, dvs. de komponenter vilka
identifieras i CV-modellen. Det som individen ser i sin omgivning och de människor som hon/han möter skulle t.ex. kunna påverka benägenheten att delta
genom att forma den enskildes engagemang. Och den tredje komponenten i CVmodellen, sociala nätverk är som Strömblad (2003, 51) påpekar, per definition
kontextuellt betingad. Sannolikheten att bli uppmanad att delta och/eller att bli
rekryterad kan variera mellan olika platser. Även den första komponenten, socioekonomiska resurser är sannolikt en funktion av var individen är född och
uppvuxen (jfr. Andersson 2001; Brännström 2006). Det sistnämnda kommer jag
dock inte att fördjupa mig i, varken teoretiskt eller empiriskt.

1

En mer preciserad och detaljerad modell presenteras i slutet av kapitlet.
Detta kan jämföras med Coleman (1990, 340) som skiljer mellan fysiska, humana och sociala
resurser. Fysiska resurser är ekonomiska och materiella tillgångar. Humankapital handlar om kunskaper och färdigheter som underlättar och förenklar deltagande och socialt kapital utgörs av sociala nätverk.

2
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Figur 3.1 Teoretiskt förhållande mellan kontext och politiskt deltagande på
individnivå.
Normer/kultur
Individens resurser
Kontextegenskap

- Socioekonomiska
- Sociopolitiska

Politiskt deltagande (individnivå)

Den första delen av kapitlet kommer att ägnas åt den högra delen av den kausala
kedjan som handlar om individuella faktorers betydelse för politiskt deltagande.
Här presenteras CV-modellen och den forskningstradition vilken denna är en del
av. Därefter följer ett långt avsnitt om kontextanalys. Först går jag igenom kontextanalysens mer metateoretiska utgångspunkter, för att därefter mer precist
diskutera kontextuella effekter på politiskt deltagande. Slutligen förs de två tanketraditionerna samman i en teoretisk analysmodell. I anslutning till detta presenteras också hur de oberoende variablerna operationaliserats.
Allra först i det här kapitlet ska jag dock återgå till det som fick inleda det
här kapitlet och som också relaterar till avhandlingens övergripande teoretiska
problem som handlar om politisk jämlikhet i relation till resursers betydelse för
politiskt deltagande.

3.1 Politiskt deltagande, resurser och politisk jämlikhet
As an ideal expressing a protest, equality is appealing and easy to understand;
as an ideal expressing proposals, as a constructive ideal,
I can think of nothing as complicated as equality (Sartori 1987, 338).

Som demokratisk princip är politisk jämlikhet vida accepterad och omhuldad.
Beitz (1989) som diskuterar begreppet ur ett mer filosofiskt perspektiv, konstaterar att politisk jämlikhet betraktas som en så uppenbar sanning, att den inte
kräver något systematiskt försvar.3 I jämlikhetsbegreppet ligger att alla människor har lika värde, men vad politisk jämlikhet egentligen betyder är långtifrån
uppenbart. Kanske blir begreppets innebörd tydligare då det sätts i förhållande
till sin motsats (Sartori 1987, 338):

3

”(…) so obvious a truth as not to require systematic defence” (Beitz 1989, 4-5).
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To reject it is to assert, in effect, that some people ought to be regarded and treated
as intrinsically privileged quite independent of any social contribution they make.
To justify such a claim is a formidable task that no one, to my knowledge, has accomplished (Dahl 1989, 86).

Verba med flera (Verba, Schlozman et al. 1995) använder termen participatory
equality, dvs. jämlikhet i deltagande. En central distinktion kan göras mellan
proceduriell och utfallsorienterad politisk jämlikhet. Det senare innebär att man
måste se till innehållet i politiska beslut och hur väl politikens utfall stämmer
överens med medborgares behov och preferenser (Beitz 1989; Almgren 2006).
Det är dock jämlikhet i den proceduriella meningen som vanligtvis associeras
med begreppet. Alla medborgare ska ha lika möjligheter att engagera sig i politiska processer. Inflytandekanalerna ska vara lika, och öppna för samtliga
(Nilsson 2005, 20-21). Detta uppnås i dess mest grundläggande mening genom
”en man – en röst”, dvs. genom den allmänna rösträtten som ger alla samma
möjlighet att delta.
Democracy rests on the notion of the equal worth of each citizen. The needs and
preferences of no individual should rank higher than those of any other. This principle undergirds the concept of one person, one vote as well as its corollary, equality of political voice among individuals. On the presumption that those who are
excluded from participation will be unable to protect their own interests and, thus,
will receive less favourable treatment from the government, any system that denies
equal participatory rights violates a fundamental principle of democracy (Verba,
Schlozman et al. 1995, 10).

Men att tillhandahålla grundläggande demokratiska fri- och rättigheter leder inte
per automatik till att de efterlevs och att politisk jämlikhet uppnås (Verba,
Schlozman et al. 1995, 11). Det räcker inte med att medborgare har jämlik tillgång till deltagande. De måste också ha jämlika förutsättningar för deltagande
(Nilsson 2005, 20-21). Dahl (1989, 108 ff.) talar om att möjligheterna att föra
upp frågor på den politiska agendan och att uttrycka sina åsikter måste vara
likvärdiga och adekvata. De måste med andra ord vara reella och inte enbart
symboliska. Dels handlar det om de yttre omständigheterna dvs. om hur institutioner och regler för deltagande är konstruerade. Men det handlar också om
individens egna förutsättningar. Denna jämlikhet är betydligt svårare att åstadkomma i praktiken eftersom individer och grupper av individer har väldigt va-
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rierande förutsättningar att delta.4 Att politiskt deltagande varierar mellan olika
befolkningsgrupper innebär inte i sig självt något jämlikhetsproblem så länge
variationen är slumpmässig och inte systematisk. Men så är inte fallet. Trots att
röstning ibland framställs som den mest jämlika deltagandeformen vet vi att
långtifrån alla röstar och att samhällets mest resurssvaga är kraftigt överrepresenterade bland dem som inte gör det. Ojämlik tillgång till resurser skapar inte
bara orättvisa förutsättningar för deltagande. Det har också betydelse för möjligheterna att få gehör för sina preferenser, dvs. huruvida deltagandet blir effektivt
eller inte (Verba 1996, 2).
Most democratic systems are, in principle, equalitarian. They are based on universal suffrage whereby each person has equal influence. In practice, it does not work
that way. There is wide variation in the political influence exercised by citizens.
One reason for this is that most – probably all – modern democracies are neither in
principle nor in practice equalitarian when it comes to social and economic matters. Wide differences exist among individuals in income, educational attainment,
and occupational status. Such differences mean that citizens are differentially endowed with resources that can be used for political activity and influence. As citizens convert such resources into political influence, political inequality appears
(Verba, Nie et al. 1978, 1).

Men frågan är då vad som är realistiskt att förvänta sig? Verba med flera konstaterar att “(…) it is clearly unrealistic to expect even to approximate the ideal of
participatory equality” (Verba, Schlozman et al. 1995, 14). Det är helt enkelt
orimligt att förvänta sig att alla ska delta. Det kommer alltid att finnas individer
och grupper av individer som deltar mer än andra. Icke-deltagande kan betraktas
som ett mer eller mindre allvarligt jämlikhetsproblem beroende på om det relaterar till bristande motivation och engagemang eller om det beror på avsaknad
av resurser som möjliggör deltagande. Som Almgren konstaterar torde det till
exempel uppfattas som ett större problem att kvinnor deltar mindre än män jämfört med att personer som inte är politiskt intresserade deltar mindre än dem som
är det (Almgren 2006, 29).
That some are active and some quiescent is inevitable. But it makes a great difference whether the quiescence is due to preference or resources – to not wanting to
act or to being unable to act. If people are not active because they have nothing the
want from the government or because they choose to allocate their time to other

4

Problemet med att åstadkomma jämlika möjligheter och förutsättningar för deltagande är ett
elitdemokratiskt argument för att begränsa medborgerligt deltagande. Lite drastiskt skulle man
kunna säga, att det är mer jämlikt om inget medborgarintresse får komma till tals, än att ett fåtal får
ge uttryck för sina åsikter. De folkvalda antas vara bäst skickade att aggregera och balansera olika
medborgerliga intressen så att utfallet ligger i det gemensamma bästa (jfr. Nilsson 2005).
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activities, this poses little challenge to the notion of equal consideration of the
needs and preferences of all. But if they are not active because they do not have
the resources to be active, that is more of a challenge (Verba 1996, 2).

Att inte alla kommer till tals kan dels betraktas som en orättvisa i sig. Men det
innebär också uppenbara problem om de inaktiva har andra preferenser än de
som är aktiva. Om ingen för dessa tysta gruppers talan hur ska då beslutsfattarna
få information om medborgarnas preferenser så att jämlikhet i utfallet kan uppnås? (Verba 1996).
Med principen om politisk jämlikhet som utgångspunkt är det intressant och
motiverat att använda just resursorienterade förklaringsmodeller av politiskt
deltagande. Men är inte det att sparka in öppna dörrar med tanke på att många
studier redan har kunnat bevisa det empiriska sambandet mellan resursstyrka
och politiskt deltagande? Svaret på den frågan är, nej. För det första så använder
jag en bred definition av resurser som innefattar både socioekonomiska och
sociopolitiska sådana.
För det andra är det mer oklart på vilken roll individens resurser spelar när
det är fråga om andra deltagandeformer än röstning:
Citizen voices are very unequal. Not every one votes. More important, there are
many more ways in which citizens can be active, and here, of course, voices are
more unequal. (…) But only a small proportion of the public uses these means, and
that minority is not a random sample of the population; it comes disproportionately
from the more advantaged members of society (Verba 1996, 2).

Som framgår av citatet ovan, antar Verba att andra deltagandeformer än röstning
kräver mer resurser, vilket kan förefalla intuitivt riktigt. Men detta menar jag är
en grov förenkling. Vissa deltagandeformer som att skriva under en namnlista
förutsätter varken utbildning eller engagemang medan att kontakta massmedia
tarvar både kunskaper och motivation. Därför finns det anledning att studera fler
deltagandeformer än röstning. För det tredje så tar den här avhandlingen också i
beräkning omgivningen och de resurser som individerna i denna besitter.
Men vad är det då egentligen för resurser som vi talar om här? Och på vilket
sätt är de avgörande för individers politiska deltagande? Det har blivit dags att
introducera den första byggstenen i det teoretiska ramverket - individuella faktorer vilket syftar på individens socioekonomiska och sociopolitiska resurser.
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3.2 Med individen som utgångspunkt
Resursorienterade förklaringsmodeller
Socioekonomisk status används för att beskriva en individs eller en grupps relativa position i samhället. I litteraturen finner man en uppsättning begrepp som
används synonymt såsom: ”socioeconomic position, social class, social status,
social position, social stratification (…)” (Sundquist 2003, 12). Dessa resurser
skapar inte i sig själv incitament för att delta, utan ger verktyg och skapar förutsättningar som underlättar deltagande. Rosenstone och Hansen (2003) beskriver
detta som att politiskt deltagande har ett pris. Vissa individer/grupper av individer har bättre, och andra sämre förutsättningar att betala det priset. Resursstarka
individer kan lättare betala ett högre pris. De variabler som vanligtvis används
för att fånga SES är individens utbildningsnivå (Wolfinger & Rosenstone 1980),
inkomst samt yrkestillhörighet (Milbrath 1971). Framförallt är det den första
variabeln - utbildning som är av central betydelse. Norris (2001, 11) konstaterar
att: ” (…) It is well established that education is one of the best predictors of
participation, furnishing cognitive skills and civic awareness that allow citizens
to make sense of the political world”.5 Utbildning kan ses som ett redskap som
ger individen redskap i form av kunskaper och medborgerliga färdigheter som
underlättar för medborgaren att engagera sig politiskt. Välutbildade deltar i högre utsträckning eftersom de lättare kan betala de kostnader som det innebär att
delta, dvs. de besitter vanligtvis mer kunskaper om politiska förhållanden, är
bättre informerade och har verktyg och kunskaper som gör det lättare att engagera sig politiskt (Oliver 2001).
Kritiska röster menar att SES-modellen förvisso är empiriskt relevant, men
att den är teoretiskt bristfällig eftersom den inte förmår förklara varför socioekonomisk status påverkar politisk aktivitet:
It fails to provide a coherent rationale for the connection between the explanatory
socioeconomic variables and participation. Numerous intervening factors are invoked – resources, norms, opportunities, favourable legal status and so forth. But
there is no clearly specified mechanism linking social statuses to activity (Verba,
Schlozman och Brady 1995:281).

5
Norris sätt att uttrycka sig i citatet ovan belyser inte bara hur central utbildningsvariabeln är som
mått på SES, utan också någonting annat som är viktigt i sammanhanget. Hon pratar om högre
utbildning, högre inkomst och högre statusyrken. För att SES ska få en betydelse så måste den
sättas i relation till någon annan individs- eller någon annan grupps SES.
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Verba, Schlozman och Brady utvecklade därför ett komplement till SES-modellen, vilken betraktar individens psykologiska motivation och sociala sammanhang som intermediärer mellan SES och politiskt deltagande. Denna går under
namnet The Civic Voluntarism Model (CV-modellen) (Brady, Verba et al. 1995;
Verba, Schlozman et al. 1995; Brady, Schlozman et al. 1999) och är idag den
mest tillämpade modellen inom forskningsfältet (Seyd, Whiteley et al. 2001,
144). Istället för att ställa frågan varför medborgare deltar så menar upphovsmännen att man måste ställa den omvända frågan: varför deltar medborgare
inte? Denna kan besvaras på tre sätt, för att man inte kan, för att man inte vill
och/eller för att ingen frågat eller uppmanat till deltagande. Dessa frågor korresponderar i nämnd ordning till de tre komponenter som CV-modellen identifierar: resurser, engagemang samt tillgång till rekryterande nätverk. För att kunna
delta krävs att individen besitter vissa resurser såsom tid, pengar och sk. civic
skills. Den mest basala resursen är kanske tid eftersom alla politiska aktiviteter
kräver att deltagaren har fritid att avsätta.6 Den andra resursen, pengar är kanske
mest intressant för vissa aktiviteter såsom kampanjbidrag till enskilda kandidater
eller till politiska partier.7 Den tredje resursen civic skills kan översättas till
medborgerliga färdigheter. ”Civic skills, the communications and organizational
abilities that allow citizens to use time and money effectively in political life
(…)”. Personer som har förmåga att uttrycka sig väl i både tal och skrift, tenderar att delta i högre utsträckning eftersom de har bättre förutsättningar ”to be
more effective when they get involved in politics. Those who possess civic skills
should find political activity less daunting and costly and, therefore, should be
more likely to take part” (Verba, Schlozman et al. 1995, 304). Medborgerliga
färdigheter är med andra ord en viktigare egenskap än tillgång till tid och pengar.

6

Någonting som förvisso är kurioöst men intressant med tid som resurs är att den är jämnt fördelad
över befolkningen. Vare sig individen är fattig eller rik, lång eller kort, ung eller gammal, så har
dygnet inte mer än 24 timmar. Däremot är fritid en ojämnt fördelad resurs. Brady m.fl. (Brady,
Schlozman et al. 1999, 274) konstaterar att: "The factors that affect free time are ”life circumstances”: having a job, especially a full time one; having a spouse with a job; and having children at
home, especially preschool children – all diminish the amount of free time available”. Pengar är
också en ojämnt fördelad resurs, vilket innebär att det föreligger en positiv korrelation mellan
socioekonomiska resurser och förekomst av medborgerliga färdigheter. Utbildning och innehav av
ett intellektuellt krävande yrke korrelerar positivt med färdigheter. (Brady, Schlozman et al. 1999,
275-276)
7
I samband med detta är det viktigt att påpeka att CVM utvecklats i och för en amerikansk kontext
som i mångt och mycket är annorlunda jämfört med den svenska. Det amerikanska valsystemet gör
att valrörelserna får en annan karaktär där ekonomiska resurser spelar en mycket central roll. Förvisso har vi också i Sverige inslag av personval, men ekonomiska resurser är inte tillnärmelsevis så
betydelsefulla i den svenska kontexten. Som förtroendevald har man rätt till ekonomisk ersättning
för förlorad arbetsinkomst vilket gör fritidspolitiker mindre beroende av ekonomiska resurser.
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Det räcker dock inte att individen har resurser som möjliggör och underlättar
deltagande. Det krävs också att individen är motiverad, vilket leder oss till CVmodellens andra byggsten, engagemang. Denna består i sin tur av fyra komponenter varav politiskt intresse är den första. Medborgare som aktivt följer med i
medias nyhetsrapportering och läser tidningarnas debattsidor eller som på andra
sätt intresserar sig för politik är mer benägna att delta än medborgare som hyser
ringa eller inget intresse för politiska frågor. Den andra engagemangskomponenten är efficacy.8 Detta begrepp går tillbaka till Campbell med fleras klassiska
studie av väljarbeteende. De refererar till detta som: “the feeling that political
and social change is possible, and that the individual citizen can play a part in
bringing about this change” (Campbell, Gurin et al. 1954, 187-189). Begreppet
separeras vanligen i två beståndsdelar: “external efficacy” som refererar till
“(…) an individual’s belief in the value of political action (…)” samt “internal
efficacy” “(…) which refers to the probability of success in this action”
(Weissberg 1975, 470)”. Benägenheten att delta förväntas stiga desto högre
tilltro som individen känner inför sina egna möjligheter, och möjligheter mer
generellt, att påverka politiskt. Den tredje komponenten handlar om kunskap
(political knowledge). Ju kunnigare medborgaren är om politikens innehåll och
villkor, desto mer sannolikt är det att denne deltar. Den fjärde och sista engagemangsvariabeln som författarna lyfter fram handlar om partiidentifikation. Det
är rimligt att anta att den som identifierar sig med ett politiskt parti också kan
förväntas vara mer villig att delta än den som inte har starka partipreferenser.
Framförallt gäller detta då det handlar om valdeltagande.
Den tredje och sista byggstenen i CV modellen är rekryterande nätverk.9 Politiskt deltagande underlättas om det finns sociala och politiska institutioner eller
nätverk som samlar medborgare och som kan uppmana och stimulera till det.
Sannolikheten för att en person ska agera politiskt ökar om denne befinner sig i
ett socialt sammanhang som uppmuntrar till deltagande. Ett aktivt medlemskap i

8
Detta är ett besvärligt begrepp på så sätt att det saknar en bra översättning till svenska. Tilltro är
det som brukar användas, och därför har jag också valt att använda det svenska begreppet.
9
Den tredje komponenten i CV-modellen för tankarna till Robert D. Putnam (1993; 2000) och hans
studier av socialt kapital. Hur begreppet socialt kapital ska förstås och definieras är en källa till
diskussion i litteraturen. Putnam själv definierar det som ”(…) inslag i samhällsorganisationen , till
exempel förtroende, normer och nätverk, som kan förbättra samhällseffektiviteten genom att underlätta samordnade operationer” (Putnam 1993, 201). Den centrala ingrediensen är tillit (trust)
mellan människor. Om människor litar på varandra är de mer benägna att engagera sig kollektivt
tillsammans med andra, okända människor (Clarke, Sanders et al. 2004, 225-226). ”(…) patterns of
formal and informal sociability build up relations of trust and reciprocity, which then enhance
individuals’ capacity to join together in collective action to resolve common problems” (Lowndes,
Pratchett et al. 2006, 541). Ett rikt föreningsliv betraktas som indikator på socialt kapital. Putnam
menar att alla typer av medborgarsammanslutningar, allt från frimärksklubbar till rollspelsgrupper
har positiva effekter på demokratin.
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ett sådant nätverk kan också utgöra ett tillfälle för individer att tillförsäkra sig
politisk kunskap samt öva sina medborgerliga färdigheter. Författarna menar att
engagemang i sådana nätverk kan kompensera bristande resurser och/eller engagemang. Verba m.fl. (1995) menar vidare att uppmaningar om deltagande som
kommer från vänner, släktingar eller bekanta är av särskilt stor betydelse. De
andra byggstenarna, resurser och motivation handlar om individens egenskaper,
medan rekryterande nätverk handlar om det sammanhang som individen befinner sig i. Modellen sammanfattas och visualiseras i figur 3.2.
Figur 3.2 CV-modellen: resurser, engagemang och mobilisering.
Engagemang
Intresse
Tilltro

Resurser

Medborgerlig allmänbildning

Tid

Partiidentifikation

Pengar
Medborgerliga färdigheter

Politiskt
deltagande

Rekryterande
nätverk

Källa: Bearbetad utifrån Verba, Lehman Schlozman och Brady 1995.

En ytterligare modell som förtjänar att kommenteras är den mobiliseringsmodell
som Rosenstone och Hansen (2003) utvecklat och som har många beröringspunkter med CV-modellen. De (2003, 36) konstaterar att: ”Few people participate spontaneously in politics. Participation, instead, results when groups, political parties, and activists persuade citizens to take part.” Genom att fokusera på
en social företeelse som mobilisering så rymmer denna modell ett inbyggt antagande om att individers sociala miljö spelar viktig roll för benägenheten att delta. De menar att: ”People participate in politics not so much because of who they
are but because of the political choices and incentives they are offered” (2003,
5). Detta representerar en tydligt, strukturell uppfattning. På frågan om varför
man deltar finns det således två svar: ett personligt och ett politiskt. Dels handlar
det om vem individen är och vilka resurser som hon eller han besitter, och dels
handlar det om strategisk mobilisering, dvs. huruvida den politiska eliten uppmuntrar till och ger utrymme för medborgare att delta. Båda komponenterna är
således relevanta, både individuell motivation och strategisk mobilisering. Modellen utesluter således inte socioekonomisk status och psykologisk motivation
som variabler utan inkorporerar dessa komponenter. En viktig skillnad mellan
Rosenstone och Hansen och Verba m.fl. (1995) är dock att de förstnämnda foku-
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serar på betydelsen av den politiska elitens direkta och indirekta försök att mobilisera medborgare medan de senare istället betonar värdet av frivilligorganisationer som kan spela en mobiliserande funktion.10
Resursstyrka antas ha en positiv effekt på politiskt intresse, politisk allmänbildning, känsla av tilltro osv. Det beror på att resursstyrka i form av hög inkomst, hög utbildning och/eller en viss arbetsmarknadsposition, ger individen
verktyg som underlättar informationsinhämtning och politiskt aktivitet (Rosenstone & Hansen 2003, 11-16). Cohen m.fl. sammanfattar varför resursstarka
deltar i högre utsträckning än resurssvaga: “The rationale is that citizens with
high SES have more opportunities to participate, more personal contacts with
officials, and more personal resources (mainly education) that are helpful in the
political participation process. They also feel more obligation and normative
pressure to participate” (Cohen, Vigoda et al. 2001). Utöver att påverka de mellanliggande variablerna som utgör psykologisk motivation, påverkar alltså också
individens socioekonomiska status sannolikheten att bli mobiliserad. Förutom
att individer med hög SES har god tillgång till individuella resurser så befinner
de sig också sannolikt i en annan möjlighetsstruktur jämfört med individer med
låg SES. Sannolikheten att få frågan eller bli uppmanad att delta är större för
individer med hög SES eftersom de i högre utsträckning befinner sig i sociala
sammanhang, formella såväl som informella, som kan ha en mobiliserande funktion (Cho, Gimpel et al. 2006b. 977). Mobilisering är på så sätt, liksom psykologisk motivation, en mellanliggande variabel mellan SES och deltagande (Leighley 1995, 189).

Kritik mot resursorienterade förklaringsmodeller
Utgångspunkten i såväl SES- som CV-modellen är att tillgång till resurser har en
positiv effekt på individens vilja och förmåga att delta politiskt. Men kritiska
röster menar att det motsatta också är tänkbart. Den allmänna utbildningsnivån i
västvärlden har ökat vilket borde, om riktningen i sambandet är det predicerade,
leda till ökat deltagande. Teknikutvecklingen har också gjort att informationsutbudet och informationstillgången är avsevärt mycket större och snabbare idag
jämfört med tidigare. Fler individer har blivit resursstarka i den meningen att de
besitter väsentliga resurser som underlättar politiskt deltagande. Men det har inte
resulterat i ökat deltagande, vilket kan förefalla en smula paradoxalt. Kritikerna

10

Detta visar på att Rosenstone och Hansen (2003) hyser tilltro till att eliten kan stimulera den stora
massan till deltagande. Ansvaret för att folket är delaktigt läggs därmed tydligt på politiska eliter
som genom att visa sig responsiva och genom att upprätta institutionaliserade kanaler, kan stimulera fler att delta. Det här synsättet står i skarp kontrast till t.ex. Putnam som istället pekar på vikten
av gräsrotsdeltagande.
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menar att orsaken till detta är att CV-modellen egentligen inte förmår att förklara varför dessa resurser skulle leda till politiskt deltagande (Seyd, Whiteley et
al. 2001, 144-145). Ett alternativ eller komplement till CV-modellen, beroende
hur man väljer att se det, är den kognitiva motivationsmodellen. Enligt denna är
det centrala individens tillgång till information och dennes förmåga och vilja att
hantera och göra någonting av densamma (Pattie, Seyd et al. 2004, 138). Individens utbildningsbakgrund är en viktig faktor i modellen eftersom utbildning
antas underlätta för individen att få tillgång till, och framförallt, bättre förmåga
att hantera och processa stora mängder information. Förutom utbildning är också
mediekonsumtion, politiskt intresse, kunskaper om politik samt nöjdhet respektive missnöje med utfallet i sakpolitiska frågor viktiga variabler i den här modellen. I motsats till CVM som predicerar ett positivt samband mellan resursstyrka
och deltagande så är utgångspunkten i denna tvärtom (jfr. Norris 1999). Informerade och intresserade medelklassmedborgare är sannolikt mer kritiska tilleller kanske t.o.m. missnöjda med konkreta policyutfall vilket i förlängningen
kan leda till icke-deltagande.
Sociologiska modeller som dessa finner förklaringar i sociala karaktäristika,
sociala kontexter och i socialpsykologiska faktorer. Ett problem är dock att de
faktorer som utpekas som centrala: sociala resurser, sociala nätverk, tillit mellan
människor osv. är trögföränderliga sådana, vilket gör det svårt att förklara kortsiktiga förändringar i politiskt deltagande. 11 Kritiker menar också att dessa modeller har en gemensam svaghet i att de inte säger någonting om incitament och
deras betydelse för politiskt deltagande. Trots att individer objektivt sett har
resurser, motivation och social uppbackning som torde underlätta politiskt deltagande så leder det inte per automatik till att individen omvandlar detta i aktiv
handling (Clarke, Sanders et al. 2004, 233). Pattie med flera (2004, 147) konkluderar att grundproblemet med de resursorienterade förklaringsmodellerna är
att de fokuserar på ”the ’supply’ side of the equation and neglects ’demand’ side
aspects. (…) What is missing is any understanding of why individuals have a

11

För en mycket intressant diskussion om stabilitet vs. föränderlighet i partiidentifikation, se Keele
och Wolak (2006).
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demand for participation”. En rad olika typer av incitament12 kan identifieras.
Selektiva/individuella incitament handlar om att individen upplever att det finns
positiva bieffekter av deltagandet såsom möjligheten att träffa likasinnade eller
att det finns privata mål med deltagandet såsom att erhålla politiska uppdrag.13
Gruppmässiga incitament innebär i motsats till selektiva, att medborgare väljer
att delta för att värna gruppintressen. Individen behöver dock inte själv tillhöra
gruppen utan kan välja att delta för att det finns ömmande eller viktiga skäl för
att stödja gruppen i dess sak. Systemrelaterade incitament handlar om att individer deltar för att en god och vital demokrati förutsätter att det finns medborgare
som deltar politiskt. Sociala incitament innebär att individen uppfattar att det
finns en norm enligt vilken deltagande är en skyldighet. En annan typ av incitament är expressiva sådana och motiven för att delta handlar om att medborgaren
känner någon form av samhörighet och/eller lojalitet med sitt land, sin kommun
osv. eller stöttar en specifik kandidat och/eller parti. Individen kan motiveras av
en eller flera typer av incitament. I likhet med en ren rational choice modell så

12

Incitamentsbaserade förklaringsmodeller är rational choice inspirerade eftersom de betraktar
individen som en rationellt kalkylerande aktör som väger förväntat utfall mot kostnaderna för att
delta. Utifrån ett rational choice perspektiv på politiskt deltagande är den centrala frågan varför
människor överhuvudtaget bryr sig att engagera sig politiskt. Om antagandet om medborgaren som
rationell aktör är korrekt, och om de incitament som står till buds enbart är kollektiva, dvs. sådana
som kommer alla till del oavsett om man deltagit eller inte, är det ett mysterium varför medborgare
väljer att delta. Resonemanget utvecklades av Anthony Downs (1957) under devisen röstningsparadoxen. Att avlägga en informerad röst kräver en viss arbetsinsats i form av kunskapsinhämtning. Processen är kostsam och tidskrävande, men sannolikheten för att den enskilde individen ska
avlägga en avgörande röst är, minst sagt, försvinnande liten. Det rationella vore därför att avstå från
att delta (Se också Olson 1965; Riker & Ordershook 1968). Ett centralt antagande i en rational
choice baserad förklaring av politiskt deltagande är att individen kalkylerar sannolikheten för att
kunna fälla en avgörande röst och väger denna mot förväntat utfall och de kostnader i form av
engagemang och tid som krävs för att inhämta och bearbeta nödvändig information för att kunna
delta. I själva verket är sannolikheten för att kunna fälla en avgörande röst mycket liten och få
medborgare uppfyller den rationalla modellens bild av supermedborgaren som har klara och tydliga
uppfattningar och som förmår inhämta och hantera stora mängder information. En modifierad RC
modell innebär att kalkylen som handlar om att fälla en avgörande röst utesluts till förmån för
politisk tilltro (efficacy) och då inte bara som intern sådan utan också extern sådan: ”(…) a person’s
more general sense that she or he, perhaps acting together with others, can effect politics and public
affairs in meaningful ways (…) thus people think about the potential influence of themselves and
others who they view as being ’like themselves’” (Clarke, Sanders et al. 2004, 231). En ytterligare
modifiering av den ursprungliga RC modellen är att de förväntade nyttigheter, utfall som väntas av
deltagandet inte behöver vara individuella utan också kan vara kollektiva sådana.
13
Andra författare talar om detta i termer av belöningar (rewards) som är effekten av politiskt
engagemang. I litteraturen görs åtskillnad mellan kollektiva och selektiva belöningar. Det förstnämnda är sådana som kommer alla invånare på en plats tillgodo, oavsett om man deltagit eller
inte, medan selektiva endast tillfaller de som varit aktiva i dess tillskapande. Dessa kan vara materiella men också immateriella, såsom en känsla av att ha utfört sin medborgerliga plikt. Medborgare
som har ett direkt intresse av det politiska utfallet är sannolikt mer benägna att delta jämfört med
dem som inte har det (Rosenstone & Hansen 2003, 18 f.).
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antas individen väga kostnaderna som förknippas med att delta mot de incitament, dvs. de utfall som kan förväntas. Centralt här är återigen begreppet efficacy vilket handlar dels om individens tilltro till det politiska systemet och dess
responsivitet men också tilltro till att det egna deltagandet kan leda till reellt
inflytande. Om medborgaren tror sig ha goda möjligheter att påverka politikens
innehåll och känner tilltro till det politiska systemets förmåga att respondera och
leverera policy, skapar det positiva incitament för att delta politiskt. Det omvända gäller följaktligen, låg tilltro till sin egen förmåga att påverka och till det
politiska systemet skapar negativa incitament.
Vi har redan berört den kritik som handlar om att tillgång till resurser inte
per definition innebär att individer engagerar sig politiskt. Men kritiken har även
framförts från dem som menar att frånvaro av resurser skapar incitament för
deltagande, vilket är tvärtemot vad CVM predicerar. Utgångspunkten är att olika
grupper av medborgare konkurrerar med varandra om begränsade, samhälleliga
resurser. Individer jämför sig själva och sin livssituation med andra gruppers.
Om individen upplever relativ deprivation, dvs. betraktar sig som medlem av en
marginaliserad och förfördelad grupp uppstår incitament för politiskt handlande.
Sanchez beskriver det som att: ”Group consciousness is a multidimensional
concept developed when members of a group recognize their status as being part
of a deprived group. It is a sense of commonality and shared circumstances that
encourages groups to become involved politically (…)” (Sanchez 2006, 430)
Miller m.fl. (1981, 495) menar att det är viktigt att skilja mellan gruppidentifikation och gruppmedvetande. Den senare innehåller flera komponenter varav
gruppidentifikation är den viktigaste. Gruppidentifikation betecknar: ”(…) a
persons self-location within a particular social stratum, along with a psychological feeling of belonging to that particular stratum.” Gruppmedvetande14 däremot
bygger både på en känsla av gruppidentifikation och politisk medvetenhet om
den egna gruppens relativa position. Miller menar att gruppidentifikation inte
behöver resultera i en känsla av relativ deprivation. Individer som känner stark
samhörighet med en grupp behöver inte uppleva sig själv eller gruppen som
missgynnad. Men om så är fallet, skapas grogrund för missnöje vilket i sin tur
skapar förutsättningar för politiskt engagemang vars syfte är att bryta den sociala ordningen. Detta markerar att det skett en övergång från gruppidentifikation
till gruppmedvetande. Förklaringsansatsen antas därmed främst ha bäring på
grupper av individer som har anledning att uppleva sig ekonomiskt eller socialt
förfördelade såsom olika minoritetsgrupper. Den används vanligen för att förklara aggressiva typer av politiskt deltagande såsom utomparlamentariska aktioner,

14

Miller m.fl. (1981) pekar på fyra sociala dimensioner som kan ligga till grund för gruppmedvetande, etnicitet, klass, ålder och kön.
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manifestationer och civil olydnad. Den hypotes som vanligtvis formuleras utifrån modellen är att relativ deprivation leder till politiskt deltagande. Men den
motsatta hypotesen är också trolig (se Sanchez 2006) särskilt om man applicerar
modellen på mer traditionella deltagandeformer såsom röstning. Relativ deprivation kan nämligen skapa en känsla av apati vilket tvärtom har negativ effekt på
viljan att agera politiskt. För att modellen ska bli komplett är det nödvändigt att
lägga till variabeln efficacy. Om individen hyser tilltro till möjligheterna att
påverka har relativ deprivation sannolikt en stimulerande effekt på politiskt
deltagande, men om det omvända förhållandet råder, är det rimligt att anta att
det istället har en dämpande effekt. I modellen finns också ett inbyggt antagande
om incitament. Motivet till att delta är just känslan av att tillhöra en missgynnad
grupp i samhället (Schlozman 2002).

3.3 Med kontexten som utgångspunkt
While the tools and theories of social science often focus on the individual,
people do not exist in society as independent, atomistic entities
(Timpone 1998, 58).

Kontextuell analys beskrivs ofta som en slags gyllene mellanväg mellan mikro
och makroanalys genom vilken dessa analysnivåer kombineras i en mesoanalys
där individen är analysobjektet (Burbank 1995, 165). Det antagande som lägger
grunden för kontextuell analys är mycket enkel. Människor antas bli påverkade
av sin omgivning. Individutfallet, oavsett om det handlar om attityder eller
handlande, måste förstås både utifrån vem personen är och dennes bakgrund,
men också utifrån de möjligheter och begränsningar som kontexten lägger på
denne.15 Inte minst gäller detta vid studier av politiska attityder och politiskt
beteende: ”Recognizing that individuals act within a social setting and that the
composition of the social context may well influence the nature of individual
choice allows for a richer account of political activity” (Burbank 1997, 126).
Idag är kontextanalys ett multidisciplinärt forskningsfält som spänner över
ämnen som ekonomi, epidemiologi, geografi, kriminologi, kulturgeografi, pedagogik, sociologi, och sist men inte minst - statsvetenskap. 16 Den moderna kontextanalysens ursprung återfinns dock inom sociologin. Den studie som brukar

15

Huckfeldt och Sprague (1995, 12) uttrycker detta på ett talande sätt: ”We understand individual
choice as being located at the intersection between individual purpose, individual cognition, and
individual preference on the one hand, and environmentally imposed opportunities and constraints
on the other hand”.
16
För en fullödig genomgång av kontextanalysens moderna framväxt se Huckfeldt och Sprague
(1993).

43

betraktas som den tidigaste är Émile Durkheims ([1897] 2002) studie av självmord. Durkheims jämförde självmordsfrekvensen mellan katoliker och protestanter i olika länder och fann att personer med samma karaktäristika var mer
eller mindre benägna att begå självmord beroende på sin sociala omgivning.
Eftersom den var så tidig var det empiriska materialet dock begränsat och bestod
av aggregerade data. Den studie som kanske kommit att ha störst betydelse för
kontextanalysens framväxt inom ämnet är dock Millers (1956) som behandlar
effekter av enpartidominans på individers röstande (och partiidentifikation).
Eulau (1995 , 125) konsterar att: “It is now disciplinary lore that Warren Miller
(1956) is the progenitor, at least in political science, of that line of level-ofanalysis inquiry that goes under the name of ”contextual analysis”- a line that,
from circa 1970 and on, became a small waterfall in the study of electoral behaviour.”

Kontext som teoretiskt begrepp – en definition
Som redan har framgått så definierar jag kontext utifrån geografisk plats. Men
begreppet förtjänar en djupare diskussion.
Den ordboksmässiga lydelsen är ”text i sitt sammanhang” och ”(ett skriftställes) sammanhang med det föregående och efterföljande” (Svenska Akademiens
ordbok). I vardagligt tal används kontext synonymt med just sammanhang. I en
akademisk avhandling räcker emellertid den beskrivningen inte långt. I litteraturen finner vi ett flertal förslag på definitioner.
En skiljelinje kan dras mellan geografiska och icke-geografiska kontexter.
Books och Prysby (1991) som är bland de mest tongivande forskarna på området
utgår från den förstnämnda typen:
A context is a geographically bounded social unit. Thus we will speak of states,
counties, cities, communities, precincts, voting districts, cencus tracts, neighbourhoods, and the like as potential and actual contexts. This definition of context is
broad, but not so broad that it includes all aspects of an individual’s environment.
Nongeographical factors, such as family influences, are excluded under this definition (Books & Prysby 1991, 1-2).

En liknande definition hittar vi hos Eva Andersson (2001, 11) som menar att:
”Kontexten är platsspecifik och utgör den omgivning som inverkar på en individs beteende som bidrar till att forma hennes egenskaper”.17

17

Något annat som också gör Anderssons definition intressant är hon a priori antar att den rumsliga
kontexten påverkar individen. Det är inte en fråga som lämnas öppen för prövning.
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Burton med flera (1997, 137-142) identifierar fyra sätt att definiera ett grannskap men som också kan användas för att definiera andra (icke-) geografiska
kontexter. Det första sättet som också är det vanligaste, är att betrakta det som
en geografisk plats. Därmed är det objektiva, mätbara egenskaper i den sociala
(t.ex. andelen fattiga i ett område) och fysiska (t.ex. andelen hyresbostäder kontra andelen egna hem i ett område) miljön som är av intresse. Det andra sättet är
att låta invånarna själva definiera grannskapet och dess egenskaper. Då är det
inte längre objektiva egenskaper utan invånarnas perception och upplevelser av
området och dess egenskaper som är styrande.18 Det tredje sättet är att betrakta
det som sociala nätverk, vilka kan rymmas inom, men också korsa geografiska
gränser. Återigen är det individerna själva som definierar begreppet genom att
identifiera de personer som utgör deras sociala nätverk. Det fjärde och sista
sättet är att betrakta grannskapet som en existerande kultur inom ett geografiskt
avgränsat område. Kultur i det här sammanhanget ska förstås som en uppsättning normer som definierar vad som är önskvärt beteende och inte.19
Geografiskt definierade kontexter är av många skäl mycket vanligt förekommande men kritiker menar att man istället bör anlägga ett funktionellt perspektiv på begreppet (Eagles, Bélanger et al. 2004). Detta innebär att fokus skiftas från plats till människors sociala interaktionsmönster vilka producerar
sociala kontexter (Huckfeldt & Sprague 1993, 289). Ett sådant exempel är Iversen som betraktar kontexten som en grupptillhörighet vilken påverkar individers
tänkande och handlande: ”The context of a group is believed to affect the actions and attitudes of the individuals who belong to the group. Contextual analysis is the study of the role of the group context on actions and attitudes of individuals” (1991, 3). Funktionella, socialt definierade kontexter kan t.ex. vara
familjen, vänner, arbetsplatsen, föreningar, religiösa sammanslutningar och så
vidare. Dessa kan sammanfalla med geografiska platser men är mer dynamiska
och mer svåravgränsade.
Det finns två huvudsakliga problem med geografiskt definierade kontexter.
Att vara bosatt på en viss plats behöver inte med nödvändighet innebära att man
interagerar med andra boende i området: ”(…) a persons’ residential location
tells us very little about their patterns of social and political communication”
(Baybeck & Huckfeldt 2002, 196). Den sociala interaktionen med andra boende
kan tvärtom vara begränsad. Bostaden kan vara en plats för ett par timmars

18

Det rimliga vore att anta att invånarnas perceptioner korrelerar med områdets objektiva egenskaper, men så behöver inte vara fallet.
19
I viss kontextlitteratur är det t.ex. vanligt att man stöter på termen ”cultures of poverty”, dvs.
tanken om fattigdomskulturer där kriminalitet, tonårsgraviditeter, avhopp från skolan osv. betraktas
som legio medan det i övriga samhället betraktas som uttryck för avvikande beteenden (se t.ex.
Wilson 1987).
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sömn mellan arbete och fritidsaktiviteter som äger rum på andra platser. För det
andra så verkar omgivningen inte på ett deterministiskt sätt. Individen har fortfarande möjlighet att välja sina sociala kontakter och kan då välja ett umgänge
som inte avspeglar den omgivande miljön. Sådana grupper kan på så sätt fungera som ”protective environments” (Finifter 1974) med vars hjälp individen fjärmar sig från omgivningen (Huckfeldt 1986, 26). Andra kritiska röster mot rumsliga kontexter går betydligt längre såsom Eulau (1986, 301) som hävdar att
geografiskt definierade kontexter är: ”(…) chosen out of necessity (…)”. Eulau
menar att dessa är (dåliga) substitut för individers genuina sociala kontexter
vilka: “(…) emerges from and is created by a person’s interactions with other
individuals (…) out of interpersonal relations, interactions, and cognitions that
are direct and immediate (…)” (Eulau & Rothenberg 1986, 131). Rumsliga kontexter är enligt Eulau och andra kritiker, artificiella sådana (Sampson & Morenoff 2004, 146). McAllister och Studlar (1992) reser också tveksamheter inför
geografiska kontexter men deras argument är delvis andra. De pekar på svårigheten att separera områdeseffekter från andra typer av korrelerade effekter: ”The
general problem with the territorial argument is that it does not carefully disentangle the possible effects of different variables. Instead, in an eagerness to
demonstrate that “places count”, it subsumes a variety of social, political, and
economic effects into an all-encompassing argument” (McAllister & Studlar
1992, 170). Kritiken handlar om svårigheten att identifiera och isolera de mekanismer som antas ge upphov till den kontextuella effekten.
Eftersom avhandlingens huvudproblem handlar om platsens betydelse så är
det naturligt att jag utgår från en geografiskt definierad kontext. Mot bakgrund
av kritiken kan detta tyckas som ett pragmatiskt val men det finns flera anledningar till detta. I vårt dagliga liv ingår vi i flera olika sammanhang och påverkas sannolikt av familj, arbetskamrater, grannar och vänner, vilket också gör det
svårt att isolera de olika, och många gånger överlappande kontexterna, från varandra. Ett problem med att betrakta kontext som en social produkt är att kontexten blir unik för varje individ, ingen har exakt samma sociala interaktionsmönster som någon annan (Huckfeldt 1986, 26). Men avhandlingens övergripande
frågeställning handlar om hur individer påverkas av samma omgivning. Detta
relaterar till frivillig kontra ofrivillig interaktion (Huckfeldt & Sprague 1993,
289). Enkelt uttryckt är det lättare att välja sina vänner än sina grannar. Valet att
bosätta sig i ett visst område kan delvis vara en fråga om självselektion, men väl
på plats kan man inte råda över vem eller vilka som bor intill. Kontexten exponerar således individen för ofrivillig social interaktion. Huckfeldt och Sprague
(1987) beskriver distinktionen mellan kontexter och nätverk på följande sätt:
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(…) contexts are structurally imposed while networks are individually constructed.
Contexts are external to the individual even if the composition of the context depends upon the makeup of individuals contained within it. In contrast, networks
represent the product of myriad choices made by people who compose the net, but
choices that are circumscribed by the opportunities and constraints imposed by
contexts (Huckfeldt & Sprague 1987, 1200).

Att sociala nätverk såsom vänner och familj påverkar människors politiska attityder och handlande förefaller mig vara näst intill en självklarhet. Däremot är
platsens betydelse mer oklar vilket gör det till en intressantare frågeställning än
sociala kontexters påverkan på individen. Geografiska kontexter ska enligt min
mening inte heller betraktas som approximationer till sociala nätverk på det sätt
som Eulau beskriver. Geografiska kontexter är ingenting annat än just rumsligt
definierade kontexter.

Kontextuella effekter
Nu är det inte kontexten i sig själv som är intressant för den här avhandlingen
utan dess eventuella effekter på individen. I litteraturen förekommer en hel flora
av begrepp såsom strukturella effekter (Blau 1960), gruppeffekter (Davis et. al.
1961) och endogena sociala effekter (Manski 1993). I sin bredaste betydelse
innebär en kontextuell effekt att individens beteende beror på faktorer som ligger i dennes omgivning, utanför individen själv. Huckfeldt och Spragues (1993)
definition lyder på följande sätt:
(…) a contextual effect operates when individual behavior depends upon some individually external factor after all individual level determinants have been taken
into account. That is, a contextual effect exists when factors intrinsic to the individual cannot account for systematic variations in behavior across environments
(1993, 286-289).

Burbank använder följande formulering: “(…) if the political behaviour of individuals with similar attributes varies systematically with changes in the social
context, this variation can be taken as evidence that context affects individual
behaviour“ (1995, 166). Sprague beskriver kontextuella effekter som: ”(…)
variation in political behavior that depends, systematically, on properties of the
environment within which that behavior is embedded” (1982, 99). Ytterligare en
definition hittar vi hos Diez-Roux: ”The effects of group-level properties on
individual-level outcomes (…)” (1998, 217).
Dessa definitioner är allmänt formulerade. Ingen av dem ger egentligen mer
än en antydan om att det är fråga om platsens betydelse. Jag har valt att utgå från
Vedungs definition som explicit anger att det gäller kontext i betydelsen geografisk plats, och att effekten i fråga är en områdeseffekt. Vedung skriver att ”En
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områdeseffekt registreras om omgivningen – kontexten – har en självständig
betydelse för individers kunskaper, attityder och handlingsmönster” (Vedung
2005, 32). Kontextuella effekter föreligger således när individers attityder
och/eller beteende varierar på ett systematiskt sätt mellan olika platser även efter
kontroll för individuella faktorer.
Det finns olika meningar om vilka faktorer som ger upphov till kontextuella
effekter. Books och Prysby (1988, 1991) klassificerar kontextuella effekter i tre
grupper,20 kompositionella, strukturella och globala effekter. Huckfeldts definierar kompositionella effekter som: ”(…) instances in which individual behavior is affected by the presence of a social property in a population regardless
of whether the individual possesses the property in question” (Huckfeldt 1986,
13). Merparten av den statsvetenskapliga forskningen har utgått från denna typ
av faktorer vilket i praktiken betyder den befolkningsmässiga sammansättningen
av människor inom ett givet område. Det är framförallt tre typer av variabler
som använts: social, etnisk, och politisk komposition. Dessa tre grupper av variabler fångar traditionella politiska konfliktlinjer, den mellan olika klasser,
etniska grupper samt vänster och höger. Det brukliga är att betrakta den relevanta kontextuella variabeln som ett aggregat av motsvarande variabel på individ-

20

För en annan klassificering av kontextuella effekter se även Diez-Roux (1998) som gör en åtskillnad mellan ”derived variables” vilket refererar till gruppsammansättningen och ”integral variables” som beskriver gruppkaraktäristika vilka inte refererar till gruppsammansättningen utan som
är mer än summan av individerna själva (Diez-Roux 1998, 218). Den förstnämnda typen av variabler är kompositionella medan den andra är icke-kompositionella. Ytterligare exempel återfinns
inom den folkhälsovetenskapliga litteraturen där man skiljer mellan kompositionella och kontextuella effekter (Curtis & Jones 1998, 647; Ecob & Macintyre 2000, 263-264; Sundquist 2003, 19).
De förstnämnda handlar om befolkningsmässig sammansättning i ett område medan de senare
försöker fånga kontexters inneboende kvalité och betydelse (Brännström 2006, 14). Ett annat exempel på en klassificering av kontextuella effekter är Charles Manskis trikotomi. Manski skiljer
mellan a) endogena effekter/interaktioner där individens beteende varierar med gruppens beteende,
b) exogena effekter/interaktioner där individens beteende varierar med exogena karaktäristika som
präglar gruppen (t.ex. klassmässig sammansättning), och c) korrelerade effekter/interaktioner där
individer som tillhör samma grupp tenderar att bete sig på likartat sätt eftersom de delar likartade
individkaraktäristika eller för att de är exponerade för likartade institutionella miljöer. För att illustrera detta ger han ett exempel som handlar om elevers skolprestationer. Om elevens prestation
varierar med den genomsnittliga prestationsnivån i klassen eller skolan är det fråga om en endogen
effekt. Om prestationen istället varierar med den socioekonomiska sammansättningen av elever i en
klass eller skola är det fråga om en exogen effekt. Om elevers prestationer hänger samman med att
de undervisats av samma lärare eller att de har likartat socioekonomisk bakgrund är det istället
fråga om en korrelerad effekt (Manski 1993, 532-533; Manski 2000, 127-128). Manski konstaterar
att det är empiriskt svårt att skilja mellan endogena och exogena effekter, en svårighet som han gett
namnet spegelproblemet: ”(…) data on outcomes do not reveal whether group behavior actually
affects individual behavior, or group behavior is simply the aggregation of individual behaviors.
This reflection problem is similar to the problem of interpreting the (almost) simultaneous movements of a person and his reflection in a mirror. Does the mirror image cause the persons’s movements or reflect them?” (Manski 2000, 128).
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nivå. En enkel men felaktig tolkning är att kontexten bara är en summering av
de individer som utgör densamma. Men det är inte medelinkomsten eller genomsnittsarbetslösheten som i sig själv skapar effekten, utan den kultur som
etableras på platser som präglas av t.ex. hög arbetslöshet. Detta är något som vi
har anledning till att återkomma till senare.
Förutom kompositionella faktorer identifierar Books och Prysby också strukturella sådana vilka ”(…) are created by measuring some social interaction or
behavioral pattern in an area, district or community (…) they reflect patterns of
behavior among the members (…) patterns that are more than the simple aggregation of individual-level characteristics” (1991, 6). Strukturella effekter avspeglar människors interaktionsmönster och kan således påverkas av individerna
själva. Exempel på sådana är lokala partiorganisationer och intresseorganisationer, lokala politiska institutioner etc. Slutligen återstår globala effekter vilka
skiljer sig åt från de två tidigare på så sätt att de inte relaterar direkt till medlemmarna i gruppen utan är exogena i förhållande till dessa. Exempel på sådana
är lokala massmedia (Books & Prysby 1991, 62-67). Den globala faktor som
troligtvis erhållit mest uppmärksamhet inom statsvetenskaplig forskning är betydelsen av det demokratiska systemets storlek (Se Dahl & Tufte 1973; Denters
2002; Frandsen 2002; Ladner 2002; Rose 2002; Kjær & Mouritzen 2003).
Gränsdragningen mellan dessa tre grupper av faktorer som antas ge upphov
till kontextuella effekter är dock inte alltid glasklar. Många gånger relaterar de
till varandra och kan vara svåra att separera. Om vi utgår från Books och Prysbys terminologi är det t.ex. rimligt att anta att en strukturell faktor såsom den
lokala arbetsmarknadens funktionssätt påverkar individers försörjningsmöjligheter och därmed deras socioekonomiska status, vilket i sin tur får återverkningar på den befolkningsmässiga kompositionen i området. Man kan också tänka
sig att den befolkningsmässiga kontexten ger upphov till en viss strukturell kontext. I ett område med en hög andel utlandsfödda är det också mer sannolikt att
det finns fler invandrarföreningar och att det finns lokala massmedia som riktar
sig till specifika invandrargrupper. Närheten till ett universitet skulle t.ex. kunna
tänkas göra att många i området går vidare till högre utbildning vilket får konsekvenser för den socioekonomiska sammansättningen osv.
Kontextuella effekter – ett exempel

Områdeseffekter av den typ som avses i avhandlingen, är liktydigt med kompositionella effekter. För att illustrera sådana kan vi titta på ett exempel. Vi tänker
oss en kontext där en majoritet av invånarna har låg socioekonomisk status.
Figur 3.3 illustreras tre olika scenarion. Den heldragna linjen markerar den
grupp av individer som har hög SES och den streckade linjen motsvarar den
grupp som har låg SES. I figur I illustreras ett scenario där kontexten inte har
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någon effekt. Det finns en skillnad mellan grupperna i så måtto att individer med
hög SES har högre sannolikhet att delta än individer med låg SES, men detta
beror inte på kontextuella, utan individuella faktorer. Figur II visar ett utfall där
det föreligger en kontextuell effekt. I takt med att andelen invånare med låg SES
blir fler i ett område så minskar sannolikheten att delta för båda grupperna. Kontexten påverkar dock båda grupperna på samma sätt, i det här fallet lika negativt.
I det tredje exemplet i figur III har också kontexten effekt, också denna gång
negativt för båda grupperna. Men i detta fall är effekten starkare för den grupp
individer som har låg SES vilket kan utläsas av att regressionslinjen för denna
grupp är brantare än för individer med hög SES.
Figur 3.3 Exempel på kontextuell (kompositionell) effekt, utan och med
interaktionseffekt.

Sannolikhet att delta politiskt

I) Ingen kontextuell effekt

Hög SES

Låg SES

Andel invånare i området med låg SES

Sannolikhet att delta politiskt

II) Kontextuell effekt utan
interaktionseffekt

Hög SES

Låg SES

Andel invånare i området med låg SES
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Sannolikhet att delta politiskt

III) Kontextuell effekt med
interaktionseffekt

Hög SES

Låg SES

Andel invånare i området med låg SES

Källa: Bearbetad utifrån Jones & Gould (2005).

Eftersom fokus i den här avhandlingen är på kompositionella effekter, är det
sådana som avses när begreppet används fortsättningsvis.
Kompositionella effekter och segregation

Kompositionella effekter aktualiserar begreppet segregation, och även om segregation inte utgör avhandlingens huvudproblem, är det svårt att undvika diskussionen. Segregationsbegreppet har sin givna plats i kapitel sex och sju som behandlar områdeseffekter i två städer, Göteborg och Umeå. Däremot kan det vara
svårare att se dess relevans i kapitel fem som handlar om kommunala kontexter,
men som vi snart ska se så har begreppet sin plats även i det sammanhanget.
Segregation utmålas inte sällan som ett demokratiskt problem eftersom det
antas leda till ojämlika förutsättningar. Strömblad (2003, 1) konstaterar att segregation inte bara betraktas som ett uttryck för ”välfärdssamhällets orättvisor”
utan också som ett hot mot principen om politisk jämlikhet. Att de mest utsatta
grupperna koncentreras till samma områden antas, som jag beskrev i inledningskapitlet, ha negativa effekter på individers förutsättningar att delta politiskt.
Resurssvaga personer har så att säga redan i utgångsläget sämre förutsättningar
att agera politiskt. Att de dessutom är bosatta tillsammans med andra resurssvaga personer antas ge upphov till ytterligare negativa effekter på individens förutsättningar att delta.
Själva förutsättningen för att kompositionella effekter ska uppstå är att det
råder någon typ av segregation. Vi ska titta närmare på vad segregation innebär.
Andersson (2001, 14) definierar det som ”en boendemässig separation av befolkningskategorier”. En likartad formulering hittar vi hos Borevi (2001, 295)
som beskriver det som en ”(…) ojämn fördelning av olika befolkningskategorier
över ett geografiskt område”. Van Kempen och Özüekren formulerar det som
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”(…) residential separation of groups within a broader population. A group is
said to be completely mixed in a spatial sense when its members are distributed
uniformly throughout the population. The greater the deviation from a uniform
dispersal, the greater the degree of segregation” (1998, 1632).
Vanligtvis görs klassificeringen av olika befolkningsgrupper utifrån socioekonomiska, demografiska eller etniska kriterier (etnisk-, socioekonomisk och
demografisk segregation). Men egentligen kan man tänka sig vilka kriterier som
helst (Borevi 2001, 294; Biterman & Franzén 2006, 188). De flesta uppfattar
dock sannolikt segregation som ett samhällsproblem snarare än ett samhällsfenomen. Ordet har så att säga redan från början negativa associationer och blir
på så sätt ett samlingsbegrepp för flera negativa företeelser (jfr. Andersson 2001,
14; Biterman & Franzén 2006, 187). Begreppet används vanligen för att beskriva hur olika sociala problem fördelar sig. ”Effekterna är alltså redan inbakade i
själva segregationsbegreppet” (Almgren 2006, 159).21 Det är således svårt att
betrakta segregation isolerat från de problem som den anses ge upphov till. Men
egentligen är det ”(…) först genom sättet att avgränsa geografiska områden och
valet av kriterier efter vilka man klassificerar individer och hushåll i en segregationsundersökning som resultaten kan ses som positiva eller negativa för ett
samhälle” (Lindberg & Lindén 1989 i Borevi 2001, 294).
Vi är också vana vid att betrakta segregation som ett storstadsfenomen men i
sin ursprungliga betydelse kan det förekomma på olika geografiska nivåer. Eftersom begreppets innebörd beskriver skevheter i den befolkningsmässiga sammansättningen, kan förhållandet råda inom ett land, en region, en kommun
(Borevi 2001, 294) mellan stadskärna och omgivande förorter, mellan förorter/
stadsdelar och/eller inom förorter/stadsdelar. Segregation kan med andra ord
förekomma på olika rumsliga nivåer men behöver inte råda på andra nivåer eller
samtliga nivåer samtidigt för att definieras som sådan (Kempen & Özüekren
1998, 1632). Det innebär att det sätt på vilket olika befolkningskategorier fördelar sig över olika kommuner också kan betraktas som segregation.

Länken mellan makro och mikro – information, interaktion
och observation
Den vanligaste invändningen mot kontextanalys är att teoribildningen på området har varit svag (Books & Prysby 1991, 47; Books & Prysby 1995, 258). Kritikerna menar att företrädarna inte kunnat ge teoretiskt rimliga förklaringar till

21
Som Almgren (2006) träffsäkert påpekar så är det säkerligen många som åker till New York för
att beskåda China Town och Little Italy utan att reflektera över att dessa platser tillkommit som
resultat av en kraftig, etnisk segregation.
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varför kontextuella effekter uppstår. Som Strömblad skriver så är kritiken legitim: ”Med rätta anklagas (…) kontextanalytiker för att famla i blindo, när de
presenterar empiriska resultat som inte åtföljs av teoretiskt rimliga förklaringar”
(2003, 25). Att empiriskt kartlägga sådana samband är en sak, men att hitta teoretiskt hållbara förklaringar är en helt annan. Så vilka är orsaksmekanismerna
som antas länka kontext och individ samman?
Books och Prysby har utvecklat en kontextuell teori vilken sammanfattas i
figur 3.4 nedan. Den ska inte tolkas som en analysmodell i den mening att den
kommer att prövas eller tillämpas i avhandlingen, utan är ett försök att skissera
huvuddragen i författarnas resonemang.
Figur 3.4 Kontextanalysens teoretiska utgångspunkter.
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Källa: Egen utformning utifrån Books & Prysby (1991, 47-78).

För att individen ska kunna påverkas av sin omgivning måste hon eller han få
information om densamma (Prysby & Books 1987, 226; Burbank 1997, 114).
Hur individen sedan reagerar på den informationen är inte förutbestämt utan
varierar mellan olika grupper av individer. Informationsflödet är en nödvändig
men inte tillräcklig komponent för att producera kontextuella effekter. Överföringen av information kan ske på ett flertal olika sätt och forskare lägger olika
stor tonvikt vid olika informationskanaler. I litteraturen hittar vi främst fyra
olika typer av informationskällor: informell och formell social interaktion, (se
t.ex. Miller 1977; Eulau & Rothenberg 1986; Krassa 1988; Kenny 1992; Huckfeldt, Plutzer et al. 1993) personlig observation, (se t.ex. Burbank 1995; Burbank
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1997, 115-116) massmedia (se t.ex. Books & Prysby 1995) samt lokala påtryckningsgrupper (se t.ex. Johnston, Propper et al. 2005, 1444).
Den vanligaste mekanismen som identifieras i litteraturen är social interaktion. Detta är ett arv från Berelson med flera (Lazarsfeld, Berelson et al. 1948;
Berelson, Lazarsfeld et al. 1954). Författarna sökte svara på frågan, ”how people
come to vote as they do” (Berelson, Lazarsfeld et al. 1954, vii). De liknade överföringen av politiska preferenser vid smittspridning:
Whatever the mechanisms, the social and political consequences is much the same:
the development of homogenous political preferences within small groups and
along lines of close social ties connecting them. During a campaign political preferences are ‘contagious’ over the range of personal contacts (Berelson, Lazarsfeld
et al. 1954, 122).

Man kallade detta ”the political homogeneity of social groups” (Lazarsfeld,
Berelson et al. 1948) vilket innebär att individer anpassar sina politiska attityder
och handlingar i enlighet med den dominerande gruppens uppfattningar. Utgångspunkten är att det hos individen finns en grundläggande strävan mot konformitet. Individen vill inte utmärka sig som avvikande utan strävar efter att
anpassa sig för att smälta in i gruppen för att på så sätt undvika konflikter. Miller
utvecklade dessa tankar till en kontaktteori som vilade på antagandet att ”people
who talk together vote together” (1977, 65). Millers resultat tydde på att den
klassmässiga sammansättningen på valkretsnivå hade större effekt på individens
röstande än den egna klasstillhörigheten. Mönstret var tydligast i små välavgränsade områden och avklingade med valkretsens storlek. Millers tolkning var att
personlig kontakt spelade en avgörande roll för överföringen.
Reaktionerna lät inte vänta på sig och en av de skarpaste kritikerna, Dunleavy uttryckte sig på följande sätt om Miller och andras teoretiserande om social
interaktion som den kritiska länken.
Empirically, these models have never been effectively connected with any evidence of the extensive community social interaction that is essential if they are to
have plausibility. We cannot simply assume that political alignment brushes off on
people by rubbing shoulders in the street, as exponents of ‘contagion models’ invariably seem to imply. The status of such explanations, is highly suspect, since effects on political alignment which are interpretable in a large number of different
ways are ascribed to particular causal mechanisms which are themselves unsatisfactory theoretically and unproven empirically (Dunleavy 1979, 413).

Trots denna och liknande kritik, och trots att antagandet sällan prövats empiriskt
så har detta tankegods haft stort genomslag (MacAllister 2001, 42; Johnston,
Jones et al. 2004, 369). Books och Prysby (1991) menar att kontextuella effekter
överförs genom frivillig och ofrivillig social interaktion. Den sociala och poli-
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tiska kontexten strukturerar informationsflödet vilket gör att individer nås av
information som kan ha olika innehåll och olika intensitet beroende på vilket
sammanhang som individen befinner sig i. Andra personers reaktioner på samma information i kombination med individens egen bakgrund är sedan avgörande för om, och i så fall hur individen reagerar på informationen: ”(…) contextual
effects are caused by variations in the pattern of information-flow created by the
social and political contexts surrounding individuals and conditioned by the
reactions people have to these variations in information” (Books & Prysby 1991,
50). Författarna utesluter inte att det finns andra relevanta mekanismer men ser
ändå social interaktion som den viktigaste. Oavsett om det handlar om kompositionella eller icke-kompositionella faktorer så leder dessa till en bias i informationsflödet. Den befolkningsmässiga sammansättningen i ett område strukturerar
den information som når individen och en hög koncentration av en viss grupp av
individer påverkar innehållet i denna (Books & Prysby 1991). Anta t.ex. andelen
arbetslösa i ett specifikt bostadsområde är hög. Sannolikheten att möta denna
grupp är högre om man är bosatt på en sådan plats än om man bor i ett område
där arbetslösheten är låg. På andra platser kan tvärtom sannolikheten att träffa
den här gruppen vara mycket liten. Den befolkningsmässiga kompositionen är
således relevant inte bara för att den strukturerar informationsflödet utan också
för att den begränsar de sociala relationerna (Andersson 2000, 122-124).
Nyckelbegreppet här är alltså sannolikhet, sannolikheten att träffa på och interagera med en viss typ av människor (Huckfeldt & Sprague 1993, 290; Huckfeldt & Sprague 1995, 12; Friedrichs 1998a, 88; Strömblad 2003, 26). Interaktionen kan vara informell och bestå av spontana möten med vänner och
grannar eller av mer formell, strukturerad karaktär i form av olika typer av organisationer såsom religiösa församlingar, fackföreningar, bostadsrättsföreningar
eller liknande (Books & Prysby 1991). Den information som individen erhåller
genom social interaktion kan vara av två slag: ”(…) the more that individuals
interact with others in the sociopolitical environment (i.e., join social groups or
discuss politics with neighbors), the greater their exposure to social norms of
political behavior as well as their knowledge of specific details about participation opportunities” (Leighley 1990. 460). Interaktionen kan således ge individen
både information om vilka normer som kringgärdar deltagande och ge kunskap
om vilka deltagandemöjligheter som erbjuds.
Kritiken mot social interaktion som den centrala mekanismen är tämligen
uppenbar. Bara för att grannar råkar bo på samma plats innebär det inte att man
interagerar med varandra (Baybeck & Huckfeldt 2002, 196; Galster 2003, 898;
Eagles, Bélanger et al. 2004). I botten ligger ett antagande om att rumslig närhet
främjar sociala kontakter men studier visar att sådana kontakter utgör en relativt
liten del av människors totala kontaktnät (Friedrichs 2002, 84). Grannar kan bo
flera år i samma trappuppgång utan att ha någon som helst kontakt med varandra
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förutom en hälsningsfras och ett nickande i trappan vid de få tillfällen man stöter
på varandra. Bilden av de goda grannarna som lutar sig över staketet på söndagsförmiddagarna, ivrigt diskuterandes politiska händelser känns, om inte orealistisk, så åtminstone idealiserad. Ansatsen har också kritiserats för att det finns
en begränsning i hur många personer som individen kan interagera med i sin
omgivning. Ju större ett område är, desto mer heterogen blir kompositionen av
människor och desto svårare blir det att argumentera för att interaktion är den
centrala mekanismen. Huckfeldt och Spragues kommentar till kritiken är att det
kanske inte är interaktionen och den politiska diskussionen som är det centrala,
utan snarare att individen exponeras för information om kontexten:
Consider neighborhood effects from the social cohesion perspective. Why should
citizens be influenced by the politics of the neighborhood when we know that, in
the modern world, neighbors are seldom friends but merely residents of the same
social space? Certainly neighborhood effects are difficult to explain from a social
cohesion perspective. But consider neighborhood effects from the vantage point of
structural equivalence: Neighborhoods may be important because residents share
common structural locations. If this is the case, it is not cohesion, discussion, and
persuasion that are at issue, but rather information. When I see the yard signs and
bumper stickers in my neighborhood, I am being informed regarding the political
preferences that are appropriate for someone who is like me (Huckfeldt & Sprague
1995, 16).

Den centrala mekanismen är då inte längre interaktion utan personlig observation (Kenny 1992, 260; Burbank 1995, 169-170; MacAllister 2001). Baybeck
och McClurg (2005) kunde i en amerikansk studie visa att medborgare förefaller
välinformerade om såväl sina grannars socioekonomiska status som deras politiska preferenser, trots att de sällan interagerar med varandra. Detta talar för att
personlig observation skulle kunna vara en viktig överföringsmekanism. Bara
genom att vistas kort tid i ett område erhålls en bild av vilken typ av människor
som är bosatta där. Beroende på om bebyggelsen domineras av miljonprogramsfasader eller om gatorna kantas av enfamiljsvillor med prydliga trädgårdar så
skapar observatören sig en bild av platsen och dess invånare. Beroende på vilka
människor som betraktaren ser på trottoaren på sin genomresa, många människor med invandrarbakgrund, många äldre människor, många socialt utsatta
människor osv. förmedlar det en bild av områdets karaktär. Det handlar med
andra ord om individens perception av kontexten, hur individen uppfattar sin
omgivning och sedan i förlängningen, sin egen roll i densamma.
En ytterligare källa som kan filtrera och formulera information om kontexten
är lokala massmedia. Media kan vara den enda källan till information alternativt
fungera som komplement till social interaktion och personlig observation. Ju
större ett område är desto viktigare funktion torde lokala massmedia ha som
informationskälla.
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Den befolkningsmässiga kompositionen på en plats påverkar således individen
genom att strukturera informationsflödet. Vilken påverkan som informationen
har beror dock också på vem som tar emot den, dvs. på individuella karaktäristika samt på informationskällans karaktär (Books & Prysby 1988, 227). För det
första kan individens reaktion bero på innehållet i informationen. För det andra
har volymen betydelse, dvs. hur ofta och i vilken omfattning individen exponeras. Konsistens handlar om i vilken grad som informationen är entydig och trovärdighet om hur tillförlitlig densamma är. Generellt kan antas att ju oftare individen exponeras, ju entydigare informationen är och ju mer trovärdig som den
enskilde uppfattar denna, desto starkare intryck tar individen av informationen
(Books & Prysby 1991).

Länken mellan makro och mikro II – referensgrupper och
respons
Det räcker dock inte med att informationen finns tillgänglig. Individen måste
också hantera och förvalta den på något sätt. Som Burbank konstaterar så kan
den befolkningsmässiga sammansättningen i sig själv inte åstadkomma kontextuella effekter: ”Social composition alone does not produce a contextual effect,
however. Whether individuals are affected by biased political information depends on whether they make use of that information” (Burbank 1997, 115).
Kontextuella effekter är följaktligen inte deterministiska på så sätt att de påverkar alla individer på samma sätt. Hur hanterar då individen informationen och
vad blir resultatet?
En vanlig ståndpunkt i kontextlitteraturen är att det handlar om en inlärningsprocess (Books & Prysby 1991, 67). Individer socialiseras in i normer,
värderingar och beteenden av sin omgivning. Denna ansats appliceras ofta på
barn och ungdomar och på uppväxtvillkorens betydelse för individutfall senare i
livet. Uppväxtmiljön och de möjligheter och begränsningar som den erbjuder
individen anses nämligen vara av särskild betydelse. Men socialisation är relevant även i ett bredare perspektiv. Individen försöker skaffa information om
omgivningen men att göra detta är kostsamt. Ett rationellt sätt att erhålla denna,
färdigpaketerad och trovärdig, är genom andra individer. Dessa kan fungera som
”shortcuts” till politisk information, som upplevs som mer lättillgänglig än den
som erbjuds t.ex. via media (Burbank 1997). Kontexten gör dock att tillgången
på- och innehållet i informationen är skev. Det är förvisso sannolikt att individen
selektivt väljer källor och i mesta möjliga mån umgås med likasinnade men
kontexten styr möjligheterna till social interaktion och individen kan tvingas
interagera även med personer som inte tillhör den kategorin. Individen kan endera bli belönad eller bestraffad för sin ståndpunkt. Detta ses som en repetitiv
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inlärningsprocess där individen småningom lär sig förutsättningarna och agerar
utifrån dessa (Huckfeldt 1986; Huckfeldt & Sprague 1995, 18 ff.).
Ett alternativ till socialisation som överföringsmekanism är jämförelser med
andra i sin omgivning: Kontextuella effekter kan således vara ett resultat av en
jämförelse mellan sin egen och andra gruppers livssituation i omgivningen. Det
centrala behöver inte vara den objektiva kontexten utan snarare individens perception av densamma, dvs. hur man uppfattar denna och sin egen roll:
(…) people frame their reactions to information from and about the context in
terms of some evaluation of their social place. The comparisons of themselves
with others in the context provides the basis for the contextual effect. The perception or awareness of the context is a necessary ingredient in this reaction, and in
this sense what counts is the individual’s perception of the composition of the context, not its true nature. But these individual perceptions will be strongly affected –
even if not completely determined – by the actual composition of the context. The
perception of the context is the intervening link between the objective context and
individual attitudes and behaviour (Books & Prysby 1991, 72).

Vad blir då resultatet? Ett scenario är konformitet, dvs. att individen väljer att
anpassa sitt eget beteende så att det hamnar i linje med omgivningens. Vi känner
igen Millers argument om ”convergence through conversation” (Miller 1977).
Vissa saker är dock svårare att förändra än andra. Det är svårt att förändra sin
etniska tillhörighet eller klasstillhörighet för att bättre smälta in i den sociala
omgivningen, men däremot är det enklare att förändra attityder och handlande.
Detta bygger dock på att individen är motiverad att anpassa sig till omgivningen,
vilket Putnam (1966, 641) omtalar som ”motivated conformity”. Motivation kräver i sin tur att individen kan identifiera sig med och känner tillhörighet till en
plats. Ju starkare känsla av tillhörighet personen känner desto starkare incitament har följaktligen hon eller han för att anpassa sig till sin omgivning. Omvänt
torde då gälla att den som saknar incitament och/eller som inte känner tillhörighet inte heller har någon egentlig anledning att anpassa sig.
Konformitetstanken bygger på att det finns en eller flera referensgrupper22
som kan fungera som normskapare. Dessa är:
(…) grupper som man inte nödvändigtvis är medlem av men ändå förhåller sig till
på ett eller annat sätt. En referensgrupps representanter ger individen underlag för
jämförelser. (…) Individen registrerar hur referensgruppens medlemmar agerar och

22

Books och Prysby (1988) menar dock att individer också kan påverkas av kontexten utan att det
involverar en jämförelse med referensgrupper: ”The context may influence individuals without
their having any notions of reference groups. Individuals may be affected simply by receiving
information that is more favourable to certain orientations or more supportive of certain behavior”
(Books & Prysby 1988, 227).
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justerar sitt eget förhållningssätt med hjälp av denna referensram. Man försöker efterlikna medlemmarna i de grupper man identifierar sig med. Samtidigt söker man
ta avstånd från de grupper vars medlemmar man inte vill bli förknippad med
(Strömblad 2003, 28).

För att referensgruppen ska kunna utöva inflytande på de egna medlemmarna
och andra, så måste gruppen vara dominerande, endera i antal, eller på annat sätt
(Books & Prysby 1988, 225). Benägenheten att anpassa sitt politiska beteende
till omgivningen antas vara en funktion av referensgruppens storlek.23 Sambandet beskrivs som linjärt, dvs. att individens benägenhet att assimileras ökar respektive minskar i förhållande till referensgruppens storlek, men tröskeleffekter
kan också förekomma. Det innebär att individer inte påverkas förrän referensgruppen når en viss kritisk storlek (i antal eller på annat sätt) sk. ”tipping points”
(Huckfeldt 1980).24 Resonemanget kräver att kontexten är någorlunda homogen
så att den dominerande normen kan uppfattas (Books & Prysby 1991, 72-74).
Ansatsen har kommit att kritiseras just på den punkten. Huckfeldt m.fl. konstaterar att ”(…) disagreement and heterogeneous preferences are the rule rather
than the exception within the microenvironments surrounding individual citizens” (Huckfeldt, Johnson et al. 2002, 3). Detta gör onekligen hypotesen teoretiskt tilltalande men empiriskt tveksam. De få studier25 som har testat antagandet
empiriskt har också funnit lite som stöder detta (Books & Prysby 1991, 74).
Men resultatet av en jämförelse skulle också kunna tänkas bli den motsatta,
dvs. att individen istället för att anpassa sig tar avstånd från det som uppfattas
som den dominerande normen (Brännström 2006). Om individen upplever sig
som sämre lottad än referensgruppen-/erna så kan detta skapa avståndstagande
och alienation vilket kan resultera i ett avvikande beteende. Det kan inträffa när
individer jämför sin egen socioekonomiska status med en referensgrupps, och
kallas då relativ deprivation (Books & Prysby 1991, 74-76).

23
Referensgruppen behöver inte finnas inom samma område, t.ex. inom samma grannskap utan kan
också finnas utanför området (Friedrichs & Blasius 2003, 809).
24
Två exempel från en annan disciplin får tjäna som exempel på hur tröskeleffekter, eller sk. tipping points verkar. Friedrichs (2002) fann i en studie av normskapande i fattiga områden i Köln,
Tyskland att personer som a) hade begränsade sociala nätverk och som b) spenderade mer än 90
procent av sin tid i bostadsområdet, internaliserade normer och beteenden som av det omgivande
samhället betraktas som avvikande. I en annan studie fann Musterd m.fl. (2003) att effekten att vara
bosatt i ett fattigt område inte var störst för den grupp individer som själva var mest ekonomiskt
utsatta utan för den grupp som var näst mest ekonomiskt utsatt.
25
Konformitetsargumentet framförs oftast i samband med röstningsbeteende (val av parti) och kan
vara svårt att överföra på andra typer av individutfall. Resonemanget känns intuitivt rimligt då det
handlar om vilket parti man röstar på. Den som bor på en plats där de borgerliga har starka väljarsympatier skyltar sannolikt ogärna med sin avvikande uppfattning och omvänt. Det är dock svårare
att applicera resonemanget på politiskt deltagande.
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Ett annat tänkbart utfall är det som Books och Prysby benämner som gruppkonflikt. Detta kan inträffa när individer som tillhör en grupp på något sätt upplever
sig hotade av närvaron och/eller storleken på en annan grupp i ett område, vilken
man uppfattar som ”de andra”. Detta skapar negativa effekter. En av de allra
tidigaste studierna byggde också på denna tanke, nämligen Keys (1949) The
American South. Key studerade huruvida andelen svarta i befolkningen hade
någon betydelse för politiskt deltagande i olika områden och fann att vita var
mer benägna att delta där andelen svarta invånare var hög, jämfört med i områden där samma grupp utgjorde en liten andel.

3.4 Områdeseffekter och politiskt deltagande
Hittills har diskussionen rört sig på ett mer allmänt, metateoretiskt plan men
frågan som ska behandlas nu är på vilket sätt som socioekonomisk komposition
på områdesnivå kan tänkas påverka individers möjlighet och benägenhet att
delta politiskt. Det har blivit dags att länka samman den kausala kedjan i figur
3.1 och se hur plats, teoretiskt sett, kan påverka politiskt deltagande.
I inledningskapitlet introducerade jag de svenska statsvetenskapliga kontextstudierna som gjorts, Tingstens (1963) banbrytande studie samt de två nutida –
Johansson (2000) och Strömblad (2003). Antalet internationella kontextanalyser
av politiskt deltagande är också tämligen lätträknade. Däremot är kontextuella
analyser av väljarbeteende ett mycket omfattande forskningsfält (se t.ex Jones,
Johnston et al. 1992; McAllister & Studlar 1992; Carsey 1995; Kohfeld 1995;
Pattie & Johnston 1995; Burbank 1997; Johnston & Pattie 1998; Pattie & Johnston 1999; Johnston, Dorling et al. 2000; Johnston, Pattie et al. 2000; Johnston
2001; MacAllister 2001; Pattie 2001; Andersen & Heath 2002; Heath, Yang et
al. 2002; Johnson, Shively et al. 2002; MacAllister 2002; Gimpel, Dyck et al.
2004; Johnston, Jones et al. 2004; Gelman, Shor et al. 2005; Johnston 2005a;
Johnston 2005b; Johnston, Propper et al. 2005). När det gäller kontextuella analyser av politiskt deltagande är Huckfelts (1979; 1986) studie av individuella
respektive kollektiva deltagandeformer en av de mest citerade. Han fann att
individer med hög SES blir politiskt stimulerade av att vara bosatta i områden
där de är omgivna av likasinnade, medan individer med låg SES bosatta i samma
typ av områden tvärtom blir passiviserade. Huckfeldt tolkar detta i termer av
konformism, dvs. att individer hyser en vilja att anpassa sig till omgivningen för
att inte vara avvikande. De individer som tillhör en minoritetsgrupp riskerar att
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utsättas för ett negativt korstryck (cross-pressure)26 som uppstår när individen
inte delar referensgruppens karaktäristika eller avviker från den dominerande
gruppnormen27: ”Occupying a minority status within a social context can exclude minority individuals from positions of real or symbolic influence, discourage group consciousness, and result in feelings of political inferiority among
minority group members” (1979, 581). Individen har två val, att anpassa sig
(assimilation) eller fortsätta vara avvikande (konflikt):
Assimilation (…) refers to the adoption of political viewpoints and practices
through a process of social transmission. Assimilation is consensual, favorable response to a social context that can be empirically identified as an instance in which
the individual probability of engaging in a behavior sympathetic toward a group,
or predominant within a group, increases as a function of that group’s concentration, or density, within the population. The definition of conflict (…) points to the
adoption of political viewpoints and practices as the result of adverse social reactions and encounters. Conflict, in this sense, is a dissonant reaction to context that
can be identified empirically as an instance in which the individual probability of
engaging in a behavior sympathetic toward a group, or predominant within a
group, decreases as a function of that group’s density in the population (Huckfeldt
1986, 17-18).

26

Kontextuella studier av väljarbeteende utgår vanligtvis från hypoteser om cross-pressure, dvs.
vad som händer när individen tillhör väljarminoriteten i ett område. Ett exempel på en sådan studie
är Gimpel (2004) med fleras studie av valdeltagande i amerikanska presidentvalet. Upplägget
påminner om Tingstens. Författarna fann att individers sannolikhet att rösta varierade beroende på
omgivningens partipolitiska preferenser. Individer som tillhörde en partipolitisk minoritet eller
kraftig majoritet i sitt område var mindre benägna att rösta jämfört med sina gelikar i andra områden. Effekten var starkast för republikaner bosatta i demokratiska fästen. Även efter kontroll för
individvariabler var republikaner bosatta på demokratiskt dominerade platser, mindre benägna att
rösta jämfört med republikaner bosatta på andra typer av platser. Den befolkningsmässiga sammansättning och partiers varierade lokala aktiviteter på olika orter leder till att den information som når
individen är skevt fördelad. Att tillhöra en politisk minoritet påverkar således individen negativt
enligt författarna. Individer som objektivt sett är resursstarka kan på så sätt ha en lägre sannolikhet
för att delta än förväntat, och objektivt resurssvaga personer skulle på så sätt kunna delta i högre
utsträckning än förväntat, beroende på sammanhang. För dem som tillhör en politisk minoritet kan
politiskt deltagande också vara en potentiellt konfliktfylld handling. Vidare menar de att de som är
partipolitiskt avvikande och som därmed inte har samma uppfattning som sina grannar ifråga om
olika policies, sannolikt upplever sig ha mindre möjligheter att påverka (efficacy) jämfört med
likartade individer som är bosatta bland likasinnade vilket i sin tur påverkar benägenheten att delta.
27
Argumentet återkommer hos Oliver som menar att kontextuella influenser handlar om homogenitet kontra heterogenitet. Huruvida en plats är homogen eller heterogen med avseende på invånarnas
sociala och etniska bakgrund påverkar de sociala banden mellan människor i området, vilken typ av
politiska frågor som kommer upp på dagordningen och människornas känsla av tillhörighet. En
heterogen kontext skapar grogrund för konflikter medan en homogen kontext troligtvis innebär att
de sociala banden är starka och att invånarna känner tillhörighet till platsen. Konfliktnivån, huruvida människor känner tillhörighet och huruvida man interagerar och litar på varandra antas i sin tur
ha betydelse för individens resurser, engagemang och möjligheter till mobilisering (Oliver 2001,
24-25).
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Giles och Dantico (1982) replikerade Huckfeldts studie och kunde visa att individer med hög SES blir politiskt stimulerade av att bo i socioekonomiskt välmående grannskap, men kunde emellertid inte bekräfta att samma typ av områden
har en negativ effekt på individer med låg SES. I en annan undersökning fann
Krassa (1988) att utbildning på områdesnivå har en oberoende effekt (ju högre
utbildningsnivå i området desto högre sannolikhet att rösta) på individens benägenhet att rösta oavsett dennes egen utbildningsbakgrund, och att effekten är
större bland dem som diskuterar politik med sina grannar. Till skillnad från dessa nämnda studier som intresserade sig för högstatuskontexter, valde Cohen och
Dawson (1993) att studera politiskt deltagande bland afroamerikaner i fattiga
grannskap och fann då att individer bosatta i de allra fattigaste områdena deltar i
lägre utsträckning oavsett individens egen SES.
Ovanstående resonemang om en anpassning till kontexten implicerar att det
både kan vara en fråga om en medveten process från individens sida, men också
att det kan vara en omedveten socialisationsprocess i vilken individen anpassar
sig efter det sociala mönstret. På vissa platser kan man tänka att deltagande betraktas som en skyldighet medan icke-deltagande på andra platser är det normala. Clarke m.fl. konstaterar att det intressanta är huruvida människor i individens
omgivning betraktar deltagande som en viktig handling eller inte:
The argument is that social norms are important parts of the socio-political context
in which people make choices about whether to vote, to participate in other ways,
or to do nothing. Norms may be internalized or externalised by the individual, and
they must be credible to have an effect. This effect results from communication of
which behaviours are appropriate, expected, and rewarded by others, and which
behaviours are not. What matters is that significant others in one’s environment
think that voting is - or is not - an important activity (Clarke, Sanders et al. 2004,
232).

Kopplingen till socioekonomisk komposition är tämligen enkel att göra. Oliver
slår fast att: ”(…) homogeneity of affluent places may turn civic participation
into a social norm” (Oliver 2001, 74). På motsvarande sätt resonerar Huckfeldt
att ”(…) the high status environment encourages participation through the informal transmission of group-based norms which turn participation into a social
obligation”. På en plats där majoriteten är resursstark och där deltagande betraktas som en “normal” handling, är deltagandenormen sannolikt stark. Tam Cho
m.fl. konkluderar att: ”That politically active neighborhoods produce, and reproduce, politically active citizens is a well-established finding” (2006a, 156).
Deras studie är intressant även av en annan anledning. Den är nämligen den
enda av de studier som refereras här, som undersöker kontextuella effekter på
politiskt deltagande med hjälp av flernivåanalys. Den behandlar invandrargruppers politiska deltagande i områden med varierande etnisk sammansättning och
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resultaten visar att individens odds att delta varierar beroende på om individen är
omgiven av likasinnade eller inte.
Den befolkningsmässiga kompositionen på en plats antas således ha betydelse för de normer som kringgärdar deltagande. Cho m.fl. (2006a) använder begreppet politiskt kapital. Begreppet preciseras inte närmare men det ska förstås
som politiskt intresse och politiska kunskaper och någonting som är mer än bara
summan av de enskilda individernas engagemang. Det politiska kapitalets omfattning varierar enligt författarna mellan olika platser:
The socialization and learning processes at specific locations produce particular
political attitudes [förf. kursivering], including decisions about whether to vote.
From this viewpoint the political geography of participation, is not simply epiphenomenal, merely the aggregation of individual propensities to vote or abstain, but
expressive of the varying microsociological contexts of places (Cho, Gimpel et al.
2006a, 166).

Johnston och Pattie använder begreppet lokal kultur28 vilket de likställer med
formella och informella strukturer och institutioner. De menar att attityder och
handlande är inlärda i en specifik rumslig kontext. I dessa rumsliga kontexter
uppstår lokala kulturer som spelar en avgörande roll för individernas politiska
socialisering. Denna socialisationsprocess kan se olika ut på olika platser, delvis
eftersom politiska organisationer och institutioners styrka varierar mellan dessa.
Som exempel menar de att en lärare som är uppväxt och bosatt i en by i ett koldistrikt förmodligen socialiserats in i en annan uppfattning om sin socioekonomiska status jämfört med en motsvarande person som lever och arbetar i en
medelklassförort utanför en storstad (1998, 311, 326). Den lokala kulturen påverkar med andra ord hur individer uppfattar sin egen roll i kontexten. Två personer som objektivt sett har likartad bakgrund, tillskrivs olika roller och uppfattar sig själv olika beroende på sin omgivning och kan följaktligen komma att
agera på olika sätt. I enlighet med detta innebär det olika saker att vara resursstark/resurssvag på olika platser.

Det kontextuella ramverket och sociopolitiska resurser
Varför är resursstyrka på områdesnivå överhuvudtaget intressant som kontextuell faktor när det handlar om individers benägenhet att delta politiskt? Jo därför att det, som jag argumenterade för i inledningskapitlet, antas föreligga negativa segregationsspiraler som leder till såväl ekonomisk som politisk fattigdom.

28

Det kan jämföras med Friedrichs och Blasius (2003, 809) som liknar det vid ”(…) a norm or
’climate’”.
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Socioekonomisk komposition på områdesnivå antas således påverka de resurser
som är avgörande för individers politiska deltagande. Jag ska nu uppehålla mig
vid den vänstra delen av den kausala kedjan i figur 3.1 och visa hur områdesSES indirekt kan tänkas påverka individers politiska deltagande via resurser.
Oliver konstaterar att:
(…) if social contexts are shaping individual civic behavior, they must be doing so
indirectly by influencing the determinants of participation. Put differently, a
place’s racial composition does not make the act of voting any different, but it
does change the other factors that influence whether one is likely to vote (2001,
23-24).

De andra faktorer som Oliver syftar på är de resurser (materiella, humana och
sociala) som predicerar individers deltagande, dvs. de variabler som vi känner
igen från CV-modellen. Själva röstningshandlingen är inte fundamentalt annorlunda i Biskopsgården jämfört med i Askim eller i Storuman jämfört med i Sigtuna, men däremot skulle det kunna betyda olika saker att vara resursstark respektive resurssvag på dessa olika platser, vilket i förlängningen kan tänkas ha
betydelse för sannolikheten att rösta.
En av de resurser som utpekas i CV-modellen är sociala sådana, dvs. tillgång
till rekryterande nätverk. Beroende på vilka grupper av människor som är bosatta på en plats, varierar sannolikheten för att vara bosatt bland personer som är
politiskt aktiva på något sätt. Detta kan dels påverka individens möjligheter att
bli uppmanad till att delta och att bli rekryterad till någon form av politiskt aktivitet. Verba m.fl. har visat att grannar spelar en viktig roll i att mobilisera till
politiskt deltagande. Den befolkningsmässiga sammansättningen påverkar också
sannolikheten att vara omgiven av ”positiva förebilder” som kan bära upp deltagandenormen. Eftersom det positiva sambandet mellan resursstyrka och politiskt
deltagande är entydigt, kan vi anta att sannolikheten att få frågan/uppmaningen
att delta är högre i områden där många är resursstarka jämfört med platser där
många är resurssvaga. I en studie fann Krassa att resurssvaga personer gynnas
av att vara bosatta i resursstarka områden. Detta förklarar Krassa med att det i en
kontext med många resursstarka också finns många politiskt intresserade vilket
manifesteras i politiska diskussioner. Detta har i sin tur en positiv spillover även
på dem som, sett till deras bakgrund, har låg sannolikhet att delta (Krassa 1988).
Men om vi får tro Oliver och andra, är det inte bara de sociala resurserna i
CVM som är öppna för påverkan från omgivningen:
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Although not explored in the original formulation of the model, each factor varies
with a person’s social environment. Psychological engagement in community life
is clearly determined by context: When people feel they have more in common
with neighbors or have a greater sense of efficacy, interest in local affairs is greater. Political mobilization varies with patterns of social interaction: When people
are more familiar with one another, they are more likely to talk about politics and
recruit others for action, Context even shapes the influence of individual resources:
When participation is more difficult, the relevance of individual knowledge and
skills grows (Oliver 2000, 362).

Även de materiella resurserna kan tänkas vara ett resultat av var individen är
född, uppvuxen och bosatt. Detta är dock inte något som jag ska fördjupa mig i
eftersom det är en annan frågeställning. Däremot ska jag uppehålla mig vid hur
omgivningen kan tänkas påverka den andra komponenten i CVM, individens
engagemang, som är en mycket viktig faktor för att förstå politiskt deltagande.
En forskare som haft stor betydelse för utvecklandet av den tänkta orsakskedjan är sociologen W.J. Wilson. I The Truly Disadvantaged29 (1987) studerade Wilson orsakerna till och effekterna av koncentrerad fattigdom i företrädesvis
svarta, amerikanska innerstadsområden, sk. koncentrationseffekter. Syfte var att
förklara hur handlingar och beteenden som av det omgivande samhället uppfattas som avvikande, kan normaliseras i denna typ av områden. Det individutfall
som Wilson studerar handlar inte om politiska attityder eller handlingar utan om
socioekonomiska sådana, men är likväl intressanta i sammanhanget. Koncentrerad fattigdom såsom Wilson beskriver den är intressant för att det skapar social
isolering vilket i sin tur har återverkningar på socialisationsprocesserna på dessa
platser. På platser som domineras av resurssvaga personer etableras i kölvattnet

29
The Truly Disadvantaged är också intressant för att den ledde till att, som Massey uttrycker det:
”(…) the field embarked on a mad search for “neighborhood effects” (Massey 1998). Inom sociologin har Wilsons studie haft stort genomslag och över tid fått många efterföljare (se t.ex. BrooksGunn, Duncan et al. 1997b; Brooks-Gunn, Duncan et al. 1997a).
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av den sociala isolering som Wilson beskriver, en slags fattigdomskulturer30 (jfr.
med Sampson & Morenoff 1997, 2; Musterd, Ostendorf et al. 2003) som präglas
av individuell och kollektiv låg självtilltro. Den förklaringsvariabel som Wilson
identifierar som den enskilt viktigaste på såväl individ- som grannskapsnivå, är
arbetslöshet. Arbete representerar mer än bara ett sätt att försörja sig. Det strukturerar hela vår tillvaro, rumsligt såväl som tidsmässigt, ger tillgång till sociala
trygghetssystem, ger den enskilde värdefulla kontakter osv. Eftersom kontexten
antas begränsa det sociala umgänget blir resultatet av att växa upp i och/eller
vara bosatt på en plats med hög arbetslöshet, att den naturliga referensramen
sannolikt kommer att bestå av just arbetslösa. Om många i ens omgivning förlorat tron på politikens möjligheter på grund av egna negativa erfarenheter riskerar
det att spridas även till dem som inte delar sådana erfarenheter. Detta sker eftersom människor socialiseras31 genom att observera och lära av andra i sin omgivning: ”(…) individuals follow their inclinations as they have been developed by
learning or influence from other members of the community” (Wilson 1991, 10).

30

De scenarion som jag diskuterat hittills har varit med utgångspunkt från att medlemmarna i
kontexten själva skapar bilden av densamma men man kan också tänka sig att det är personer
utanför området som bidrar till dess historieskrivning. Även utomstående kan nämligen formulera
starka uppfattningar om en plats och de som är bosatta där (Galster 2003, 899). Liksom en plats kan
omges av förskönande beskrivningar så kan den också omtalas i negativa ordalag. ”Sådana kategoriseringar kan avse hela typologier av relativt heterogena platser som ”att komma från landet”, ”att
bo i ett miljonprogramområde” eller i ett ”invandrartätt bostadsområde”, men självfallet också i ett
enskilt omtalat bostadsområde (…)” (Andersson 2000, 122-124). De flesta av oss bär med oss
föreställningar om specifika platser såsom Alby och Rosengård och det vi förknippar med dessa
platser är sannolikt inte detsamma som med platser såsom Sigtuna och Vellinge. Att en plats av
många betraktas som attraktiv att bo på och därför beskrivs som sådan, är väl knappast ett problem.
Det omvända kan däremot vara ett problem om människor betraktas negativt på grund av sin uppväxt och/eller bostadsort och kanske till och med missgynnas därav. Om så är fallet talar vi om
stigmatisering. Det kan t.ex. innebära att människors möjligheter att få arbete påverkas negativt om
man är bosatt i ett utsatt område där många andra saknar arbete (Musterd, Ostendorf et al. 2003,
878). Brännström använder begreppet adresseffekt för att karaktärisera detta (Brännström 2006, 1621). Andras uppfattningar av en plats kan tänkas påverka individens perceptioner av den omgivande möjlighetsstrukturen, dels när det handlar om ens möjligheter i livet generellt, men också om
vad som är politiskt möjligt att åstadkomma. Att vara bosatt i ett område eller en kommun som av
det omgivande samhället betraktas som ett problemområde eller som en problemkommun, skulle
kunna tänkas utgöra grogrund för apati och svag politisk tilltro. Detta kanske inte är den viktigaste
faktorn, men om det finns faktorer i omgivningen som redan påverkar individens politiska tilltro
negativt så skulle det kunna vara en förstärkande faktor.
31
Wilson menar att detta handlar om en inlärningsprocess men i litteraturen hittar vi även andra
uppfattningar. En sådan beskrivning av processen har lånat sitt namn från det medicinska fältet då
man menar att processen handlar om ”contagion” dvs. smittspridning. (Friedrichs & Blasius 2003,
808-809) Som rubriceringen antyder så avser detta sådant beteende som av majoritetssamhället
betraktas som avvikande och icke-önskvärt såsom droganvändning, brottslighet, tonårsgraviditeter
osv. (Brännström 2006, 16-21) ”(…) social problems are believed to be contagious, spread through
peer influence” (Galster 2003, 901). Om sådana handlingar blir regel istället för undantag, luckras
normerna som omgärdar detta småningom upp, för att i slutändan normaliseras.
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Problemet med social isolering är att det enligt Wilson påverkar människors
självtilltro negativt32:
People may seriously doubt that they can do or accomplish what is expected, or
they may feel confident of their abilities but nonetheless give up trying because
they believe that their efforts will ultimately be futile due to an environment that is
unresponsive, discriminatory or punitive. (…) Weak labor-force attachment, I would hypothesize, will tend to lower one’s perceived self efficacy (Wilson 1991,
11).

När sociologer som Wilson och andra intresserar sig för områdeseffekter handlar
huvudfrågan vanligtvis om huruvida fattiga områden också gör sina invånare
fattiga.33 Man tänker sig att kontexten utgör en ”geography of opportunity”
(Musterd, Ostendorf et al. 2003, 880) eller ”opportunity structures” (Friedrichs
1998b, 170; Briggs 2003) dvs. en möjlighetsstruktur som är mer gynnsam för
den enskilde om det finns ”goda” förebilder närvarande som kan upprätthålla
majoritetsnormen och därmed motverka alienationsprocesser. Social isolering
gör att man inte exponeras för intryck ”utifrån” vilket skapar en uppsättning
attityder, eller som Musterd och Ostendorf kallar det, en atmosfär som fungerar
som måttstock för människors beteende: ”(…) social pressure may create an
atmosphere in which higher education is not aimed at, or voting is not engaged
in” (Musterd & Ostendorf 1998). Forskning visar att resursstyrka påverkar möjligheterna till geografisk mobilitet, vilket innebär att resurssvaga personer i hög
utsträckning är hänvisade till sin geografiska närhet när det gäller att etablera
sociala nätverk (Friedrichs 1998a; Andersson 2000, 119; Friedrichs 2002; Friedrichs & Blasius 2003). Att förflytta sig, t.ex. att arbetspendla är tidsmässigt och
ekonomiskt kostsamt vilket försvårar för t.ex. låginkomsttagare att göra det. Det
finns således skäl att anta att relativt sett resurssvaga personer påverkas mer av
sin boendemässiga omgivning eftersom deras vardagsliv generellt sett är mer
koncentrerat till lokalsamhället, i betydelsen bostadsområdet eller kommunen. I
en studie av individers interaktionsmönster undersöktes vilka grupper som diskuterar politik med varandra. Forskarna fann att resurssvaga individer har mer
geografiskt begränsade diskussionsnätverk än resursstarka individer. Författarna
menar att geografiska avstånd kan ses som en kostnad för den enskilde, och att

32
Begreppet som Wilson använder är ”self-efficacy” och definieras som ”(…) self-beliefs in one’s
ability to take the steps or courses of action necessary to achieve the goals required in a given
situation” (Wilson 1991, 11).
33
Ofta är det utfall som studeras på individnivå sk. problembeteenden vilket förklaras av att man
tänker sig att social isolering antas generera en normförskjutning så att beteenden som av det omgivande samhället betraktas som avvikande och/eller icke-önskvärda, småningom normaliseras
(Brännström 2006, 16-21).
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män, yngre personer, högutbildade och höginkomsttagare tenderar att ha nätverk
som spänner över större geografiska områden (Eagles, Bélanger et al. 2004,
216). Detta betyder att socioekonomiskt resurssvaga i högre utsträckning än
resursstarka, måste förlita sig på diskussionspartners i närområdet. Om de positiva exemplen som kan uppmana till deltagande är få, kan det ha en negativ
effekt på individens benägenhet att delta.
Huvuddragen i Wilsons tankegång sammanfattas på ett förtjänstfullt sätt av
Cohen och Dawson (1993):
(…) A consequence of these neighborhoods, Wilson argues, is social isolation,
where residents of these communities become disconnected from the community
or group structures and networks that facilitate their economic and social participation. Thus, one would expect alienation and isolation to become dominant characteristics (…) (Cohen & Dawson 1993, 287).

Ett rimligt antagande är således att områdesfattigdom påverkar tilltron till den
egna förmågan att åstadkomma saker och ting, negativt. I detta torde också tilltron till de egna möjligheterna att påverka politiken (och tilltron till att politiken
också låter sig påverkas) kunna inkluderas. Vi känner igen politisk tilltro som
efficacy. I en studie av kontextuella effekter på medborgares politiska deltagande i fattiga, amerikanska innerstadsområden, bygger Alex-Assensoh vidare på
tanken att den sociala omgivningen påverkar politiskt deltagande genom de
sociopolitiska resurser34 som identifieras i CV-modellen:
Not only are the forgoing attitudes [partisan attachment, interest in politics, efficacy, opinions about the effectiveness of civil obedience] important for political
participation, but they are also believed to be affected by the social context of concentrated poverty neighborhoods. (…) feelings of relative deprivation are likely to
engender feelings of political abandonment and isolation which translate into low
levels of political interest and efficacy, high levels of independence from political
party affiliation as well as the approval of civil obedience activities in lieu of traditional political activities (Alex-Assensoh 1998, 87).

34
Alex-Assensoh definierar det som ”(…) skills, associations and psychological attachments that
facilitate and catalyze political participation” (1998, 23) och använder fyra variabler som mått på
detta: organisationsmedlemskap, politiskt intresse, kyrklig aktivitet samt rekrytering till politisk
aktivitet. Förutom partiidentifikation, politiskt intresse och politisk tilltro introducerar AlexAssensoh också en fjärde variabel som inte identifieras i CV-modellen. Denna fjärde variabel är
huruvida individer hyser tilltro till civil olydnad som ett effektivt sätt att påverka politiskt. Individer
som känner hög tilltro till denna deltagandeform känner enligt Alex-Assensoh troligtvis låg tilltro
till mer traditionella deltagandeformer såsom att rösta eller kontakta politiker.
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Alex-Assensohs resultat bekräftar att geografiskt koncentrerad fattigdom leder
till social isolering35 i den betydelsen att det är ont om positiva förebilder som
har väletablerade kopplingar till samhällets sociala, ekonomiska och politiska
institutioner.36 Även om resultaten pekar åt olika håll anser sig Alex-Assensoh
få stöd för att koncentrerad fattigdom i allt väsentligt begränsar tillgången till
sociopolitiska resurser vilket har en indirekt effekt på politiskt deltagande, men
framförallt får hon också stöd för att det finns ett direkt, negativt samband mellan områdesfattigdom och politiskt deltagande.37
Inspirerade av Wilson genomförde Cohen och Dawson (1993) en undersökning där de studerade betydelsen av att vara bosatt i fattigdomspräglade grannskap på individers politiska tilltro. Tilltro mättes som hur effektiva individer
ansåg att olika typer av politiska aktiviteter38 är, för att påverka politiskt. Författarna förväntade sig finna att tilltron till denna typ av aktiviteter skulle korrelera
negativt med områdesfattigdom. Till sin förvåning upptäckte Cohen och Dawson att invånarna i de fattigaste områdena tvärtom hyste störst tilltro till dessa
deltagandeformer. Författarna menar att detta sannolikt beror på att respondenterna i dessa områden saknar erfarenhet av sådana aktiviteter.39 Tilltro mättes
även som ”community efficacy” som behandlar möjligheterna till kollektiv problemlösning. Cohen och Dawson fann att ju fattigare område desto mer pessimistiska blev respondenterna när det gällde möjligheterna att lösa gemensamma
problem och att påverka utvecklingen i sina bostadsområden. När det gäller
politiskt deltagande upptäckte författarna ett negativt samband mellan områdesfattigdom och deltagande. Sambandet var inte linjärt men man observerade att
invånarna i de fattigaste områdena deltog i signifikant lägre utsträckning än
invånare i andra grannskap. Forskarna fick alltså delvis stöd för sin hypotes att

35

Författaren definierar social isolering som ”(…) lack of involvement with institutions and individuals who represent mainstream society” (Alex-Assensoh 1998, 27).
36
Resonemanget känns igen från Social rapport 2006 där författarna till denna påpekar att frånvaron av positiva förebilder riskerar reproducera problem såsom långtidsarbetslöshet, kriminalitet
osv. Anledningen är just att det successivt sker en normförskjutning. I det omgivande samhället
torde långtidsarbetslöshet betraktas som någonting som man bör sträva efter att undvika, medan det
i ett område där många är just långtidsarbetslösa, betraktas som det normala. Normförskjutningen
är ett resultat av att individer inte utsätts för andra influenser.
37
De statistiska tekniker som tillämpas tar dock inte hänsyn till hierarkin i datamaterialet vilket gör
att resultaten kan ifrågasättas. Det är dock av underordnad betydelse här eftersom resonemanget
används för att illustrera den teoretiska kedjan mellan kontext och individ.
38
Kampanjarbeta för en politisk kandidat, delta i politiska möten, kontakta offentlig tjänsteman/
inflytelserik person, skriva brev till beslutsfattare samt skänka pengar.
39
En logisk föreställning är att efficacy, både i den bredare betydelsen känsla av kontroll över sitt
eget liv och i den smalare bemärkelsen politisk tilltro, grundar sig på egna erfarenheter. Men som
Rosenbaum m.fl. konstaterar så kan människor lära sig på andra sätt: ”(…) people acquire this
learning without taking any action” (Rosenbaum, Reynolds et al. 2002, 81), genom omgivningens
reaktioner, andras erfarenheter osv.

69

koncentrerad fattigdom har en negativ inverkan på människors benägenhet att
delta politiskt och att länken mellan dessa är individers politiska tilltro.
Geis och Ross (1998) studie av hur social oro på områdesnivå påverkar invånarnas känsla av maktlöshet, (”perceived powerlessness”) är också relevant i
sammanhanget. Maktlöshet definieras som en inlärd, subjektiv känsla av alienation vilken yttrar sig i att man tror att utfall bestäms av externa faktorer bortom
egen kontroll.40 Det är med andra ord efficacy-begreppets motsats. Geis och
Ross menar att sociala problem som boende i fattiga områden exponeras för, har
en negativ inverkan på människors upplevelse av sina möjligheter att kontrollera
sina liv. När hög arbetslöshet, kriminalitet osv. blir vardagliga inslag finns en
risk att man förlorar tron på sina egna och medborgarkollektivets möjligheter att
påverka utvecklingen genom politiskt engagemang. Det är med andra ord fråga
om någon slags känsla av allmän uppgivenhet som sprider sig. Författarna menar att sambandet mellan social oro på områdesnivå och upplevd maktlöshet kan
vara antingen direkt eller indirekt via social isolering.41 Starka, informella sociala band mellan människor i ett område skulle kunna motverka känslan av upplevd maktlöshet. Men i fattiga områden saknas dessa sociala nätverk. Hypoteserna visade sig bli bekräftade. Författarna kunde påvisa ett samband mellan
upplevd social oro på områdesnivå och känsla av maktlöshet. Man fann också
att de medborgare som hade svaga sociala band med sina grannar rapporterade
en starkare känsla av maktlöshet jämfört med dem som hade starka sociala band.

40

Författarnas definition lyder som följer: ”Perceived powerlessness is a major form of subjective
alienation. It is a learned, generalized expectation that outcomes of situations are determined by
forces external to oneself. The individual believes that he or she is powerless to achieve desired
ends. At the other end of the continuum, perceived control is the belief that one can and does master, control, and shape one’s own life. (…) perceived powerlessness forms the mental bridge between external conditions and emotional and behavioural responses” (Geis & Ross 1998, 233)
41
Författarna uttrycker sig som att riktningen i sambandet enkelt går att fastställa. I fattiga områden
menar de, har den (positiva) sociala kontrollen havererat som en följd av sociala problem. Människor som bor i områden som präglas av kriminalitet och andra sociala problem vågar inte längre lita
på sina grannar och begränsar därför sitt sociala umgänge. Men man skulle kunna sätta frågetecken
för detta samband. Sociala problem skulle lika gärna kunna betraktas som ett resultat av att människor slutat känna tilltro till varandra. Om man inte känner sina grannar och inte känner någon
lojalitet eller respekt för dem är det sannolikt lättare att exempelvis stjäla deras bilstereo jämfört
med om man har en relation till sina grannar.
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3.5 Den geografiska kontexten och dess olika nivåer
Place has to be one of the most multi-layered and multi-purpose words in our language.
There are all sorts of words such as milieu, locality, location, locale, neighbourhood,
region, territory and the like, which refer to the generic qualities of place. There are
other terms such as city, village, town, megapolis and state, which designate particular
kinds of places. There are still others, such as home, hearth, ‘turf’, community, nation
and landscape, which have such strong connotations of place that it would be hard to
talk about one without the other (Harvey 1993, 4).

Som jag redogjort för tidigare, ingår det i avhandlingens syfte att pröva två geografiska kontexters eventuella betydelse för politiskt deltagande - kommunen
och stadsdelen (motsvarande). Detta är emellertid något som förtjänar att diskuteras och motiveras djupare.
Man kan tänka sig individens rumsliga kontexter som en lök i flera lager, se
figur 3.5. De kontexter som visas är endast geografiska sådana som förhåller sig
hierarkiskt till varandra. Närmast individen finns familjen eller hushållet. Att
hushållet influerar individen finns det starka teoretiska och empiriska skäl att
anta. Det centrala begreppet här är primärsocialisation, dvs. den påverkan som
familjen utövar på individen i unga år. Nästa nivå är grannskapet42 eller det
närmaste bostadsområdet. På större orter är det rimligt att aggregera grannskap
till stadsdelar (eller motsvarande). Då dessa aggregeras har vi staden och/eller
kommunen osv.
Figur 3.5 Kontextens geografiska nivåer

Nivå 1:
Individen

Nivå 2:
Hushåll

Nivå 3:
Bostadsområde
/grannskap

Nivå 4:
Stadsdelskontext

Nivå 5:
Kommunal kontext

Nivå 6:
Nationell kontext

Källa: Bearbetad utifrån Andersson (2001, 29)

42

För en intressant diskussion om definitioner av grannskap se Meegan och Mitchell (2001).
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I verkligheten är individens rumsliga kontexter inte lika välordnade och välavgränsade som i figuren. ”Det är snarare ett rumsligt pussel med olika bitar som
gränsar oregelbundet till varandra” (Andersson 2001, 30). Administrativa gränser som ramar in olika områden behöver heller inte överensstämma med individens uppfattning om t.ex. vilket bostadsområde eller stadsdel som han/hon anser
sig tillhöra. Någonstans handlar det också om vilken plats som individen identifierar sig med och känner sig hemma på. Det kan exempelvis hänga samman
med hur lång tid man varit bosatt på en plats. Ju längre tid desto större tillhörighet känner sannolikt individen. Det kan också bero på vilken bild som omgivningen har av t.ex. ett bostadsområde. Om det har dåligt rykte kanske individen
snarare tar avstånd från det än känner samhörighet och tillhörighet med andra
boende i samma område.
Resonemanget med områdeseffekter som härrör från socioekonomisk komposition kan egentligen överföras till att gälla alla typer av områden. De flesta
empiriska studier har dock intresserat sig för effekten av att vara bosatt i ”distressed or disadvantaged neighbourhoods” (Friedrichs & Blasius 2003, 807).
Detta gäller inte minst den sociologiska forskningen på området som inte sällan
behandlar effekter av att vara uppväxt, och bosatt i fattiga (amerikanska) grannskap (se t.ex. Brooks-Gunn, Duncan et al. 1997b; Vol. I & II). Detta hänger
samman med att geografiskt koncentrerad fattigdom betraktas som ett problem
(oavsett om det leder till ytterligare negativa kontextuella effekter på individen
eller inte) eftersom det medför andra sociala svårigheter.
Men att forskningen har fokuserat på grannskapet43 som den näraliggande
kontexten torde också hänga samman med vilka överföringsmekanismer som
identifieras i litteraturen - social interaktion och observation. Genom att observera sin omgivning och genom möten med andra i området antas individen få
information om kontexten. En geografisk kontext får således inte vara större än
att den tillåter interaktion. Ju större ett område blir desto svårare är det att faktiskt interagera med ett substantiellt antal personer, och ju fler människor som
ingår i en lokal kontext desto större blir den befolkningsmässiga variationen.
När befolkningen blir mer heterogen blir det också svårare att identifiera någon
dominerande referensgrupp som kan fungera som normskapare. Books och
Prysby (1991, 3) menar därför att lokala kontexter som ligger nära individen är
de teoretiskt mest intressanta. Motivet som anförs är det som nämndes ovan,
dvs. att det är svårare att klarlägga överföringsmekanismerna ju längre bort från

43

(…) The neighborhood environment is especially important (…). Missourians can avoid St.
Louis, and Louisians can avoid the Central West End, but residents of the Central West End have a
more difficult time avoiding each other. A neighborhood’s residents walk its streets, share its facilities, depend upon it for security, and frequently encounter other neighborhood residents”
(Huckfeldt 1986, 1).
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individen man kommer, dvs. desto större område som innefattas i den geografiska kontexten. Huckfeldt och Sprague är dock av en delvis annan uppfattning:
None of these environments, [geographically dependent and less geographically
dependent environments] is necessarily more important than any other in influencing citizen behavior. In particular, it is a mistake to believe that more intimately
defined environments are more important than environments that are larger and
more impersonal (Huckfeldt & Sprague 1993, 299).

Detta representerar två, till synes, motsatta uppfattningar. Men frågan är hur
olika deras utgångspunkter egentligen är eftersom Books och Prysbys (1991, 3)
förståelse av lokal innefattar alltifrån grannskapet till nationella regioner.
Av någon anledning är det lättare att föreställa sig områdeseffekter på grannskapsnivå än på kommunal nivå, kanske för att litteraturen vanligtvis beskriver
det förstnämnda eller för att vi är vana vid att problemet då beskrivs i termer av
segregation. Men den befolkningsmässiga kompositionen borde kunna påverka
informationsflödet och strukturera möjligheterna till social interaktion och observation på likartat sätt i en kommun som i en stadsdel, eller ett bostadsområde.
På likartat sätt som det i fattiga stadsdelar skulle kunna uppstå fattigdomskulturer där icke-deltagande är den stipulerade normen, skulle detta också kunna
uppstå i kommuner där en hög andel av invånarna är resurssvaga. Beroende på
vilka som är bosatta på en plats, oavsett om det är en stadsdel eller en kommun,
kan man tänka sig att det skapas lokala kulturer som har bäring på normer kring
politiskt deltagande.
Johnston m.fl. (2001) menar att det är nödvändigt att studera både små områden såsom grannskap och större områden såsom städer och kommuner, för att
kunna få en bild av hur individens politiska uppfattningar formeras. De talar om
detta i termer av kontextens skala:
(…) are there areas in which people share common experiences (unemployment
etc.), and in which voting behaviour is structured, just a few streets close to their
homes, or is it the fortunes of entire estates, even towns, that form the milieu in
which their political preferences are nurtured?” Huckfeldts and Sprague’s American analyses suggest both; that the structuring takes place in very local contexts
(the streets and estates) and in wider political environments, such as towns. Hence
the need to study spatial variations in voting at a range of scales, if the full nature
of the neighbourhood effect is to be uncovered (Johnston 2001, 196).
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I sin studie av väljarbeteende (partival) fann författarna att områdeseffekten var
starkare i stora områden än i små,44 vilket kan förefalla paradoxalt. Det kontraintuitiva resultatet tolkades med hjälp av Huckfeldt och Spragues (1990, 24-27)
värdefulla distinktion mellan miljö och kontext. En politisk miljö karaktäriseras
av att den har geografiska gränser, en politisk funktion, politiska institutioner
och/eller en politisk organisation. En kontext däremot utgörs av individens direkta närhet och definieras utifrån kompositionen av individer. Ett exempel på
den förstnämnda är en kommun och på den senare ett bostadsområde. Miljön
och kontexten förhåller sig hierarkiskt till varandra på så sätt att kontexten utgör
en del av den större, politiska miljön. I figur 3.5 motsvarar de innersta cirklarna
individens kontext medan de yttre ringarna utgör den större miljö i vilken kontexten inryms. Effekten på individen skulle kunna vara en interaktionseffekt
mellan dessa två, dvs. att den ena förstärker den andra (Johnston 2001, 213214). I enlighet med ett sådant resonemang betyder det således olika saker att
vara bosatt i en fattig stadsdel i en kommun där majoriteten av invånarna tillhör
en välmående medelklass jämfört med att vara bosatt i en fattig stadsdel i en
kommun där majoriteten är lågutbildade, resurssvaga personer. Den centrala
frågan blir därför i vilken utsträckning som den lokala kontexten är en avspegling av den större politiska miljön? Detta är onekligen en intressant tanke som
dock är för komplex för att hanteras i den här avhandlingen. I alla händelser
visar dock Johnstons studie på nödvändigheten att pröva kontexter av varierande
skala.
Ett annat viktigt argument till att inte enbart titta på den mest näraliggande
kontexten är att människor i dagens samhälle är rörliga. I vardagen pendlar
människor, ibland långa avstånd, till och från jobb och fritidsaktiviteter. Det kan
därför inte antas att människors sociala interaktionsmönster begränsar sig till
närområdet:
(…) modern life has created a world in which space, distance, and location are increasingly irrelevant to patterns of social interaction. The internet, the pager, and
the cell phone – coupled with rapid forms of mass and personal transit – have freed
individuals from the associational constraints of space and place, and thus patterns
of social interaction are no longer constrained by residential propinquity. Urban residents are just as likely to associate with someone who lives across the region as
they are to associate with someone who lives across the street (Baybeck & Huckfeldt 2002, 196).

Allt detta innebär att människor, i varierande grad, exponeras för information
och intryck även från en miljö som är större än det område eller den stadsdel där

44

Författarna opererade med kontexter i fem storlekar: n=500, n=1000, n=2500, n=5000 och
n=10000 samt de större, administrativa, ”wards” och ”constituencies”.
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man är bosatt. Till det kan man också tänka sig att lokala media bidrar till att
förmedla en bild av andra platser.
Mot bakgrund av detta finns det goda skäl till att pröva andra rumsliga kontexter än den mest näraliggande. Förutsatt att någon nivå är relevant, är nog
svaret på frågan om vilken som är den mest relevanta, att det finns flera tänkbara
geografiska kontexter som skulle kunna påverka medborgares deltagande. I den
här avhandlingen kommer, som tidigare framgått, två av dessa att prövas - kommun och stadsdel.

3.6 En sammanfogad modell
I det här kapitlet har jag diskuterat resursorienterade förklaringar på individers
politiska deltagande. Jag har också redogjort för de metateoretiska utgångspunkterna för det kontextuella ramverket och jag har fört samman dessa två i en teoretisk tankekedja som visar hur platsens befolkningsmässiga (socioekonomiska)
komposition strukturerar individers sociopolitiska resurser, vilka i sin tur är
centrala för att förstå politiskt deltagande. Modellen i figur 3.6 ska ses som ett
försök att sammanfatta huvuddragen i den tänkta kausala kedjan. Den är också i
någon mån en analysmodell, även om alla dess delar inte prövas i avhandlingen.
Den befolkningsmässiga kompositionen på en plats har två effekter, dels strukturerar den informationstillgången och dels strukturerar den möjligheterna till
social interaktion med olika grupper av individer. Detta kan i sin tur påverka
normer och uppfattningar kring deltagande, sannolikhet att interagera med politiskt aktiva individer, samt individens politiska engagemang.
Den socioekonomiska sammansättningen påverkar sannolikheten för att vara
omgiven av politiskt aktiva personer. I ett område där många invånare är relativt
sett resursstarka kan man tänka sig dels att deltagandenormen är starkare, men
också att chansen för att bli uppmanad att delta eller rekryterad till någon politisk aktivitet är högre än i ett område där majoriteten är resurssvag. Även de som
inte tillhör den resursstarka majoritetsgruppen skulle kunna tänkas gynnas av att
vara omgiven av denna grupp. Även om den enskilde inte själv har kunskaper
och/eller engagemang så befinner personen sig i en social miljö där människor i
dennes omgivning skulle kunna bistå med sådana resurser. Sannolikheten att bli
rekryterad/mobiliserad torde också vara större. Men effekten skulle också kunna
bli den omvända, dvs. att en känsla av utanförskap infinner sig hos den som
tillhör minoritetsgruppen, vilket istället leder till avståndstagande och i förlängningen icke-deltagande. Vi har också sett att omgivningen torde kunna påverka
individers politiska engagemang negativt, att geografiskt koncentrerad fattigdom
riskerar att leda till låg tilltro till både de egna och till medborgarkollektivets
möjligheter att påverka politiken och dess innehåll, och att detta torde påverka
benägenheten och möjligheterna att delta politiskt. Ett områdes socioekonomis-

75

ka komposition gör också att man som medborgare exponeras för olika politiska
frågor och varierande grad av socioekonomiska problem. Resurssvagare personer har redan i utgångsläget låg benägenhet att delta politiskt och skulle kunna
påverkas än mer negativt av att vara bosatt på en plats där många i omgivningen
också är resurssvaga. Sannolikheten för att exponeras för sociala problem är
större på sådana platser vilket gör att det finns en grogrund för missnöje och
upplevt utanförskap. Dåligt underhållna allmännyttiga bostäder, frekvent exponering för sociala problem såsom arbetslöshet, brottslighet, skadegörelse etc.
skulle kunna vara sådana faktorer som stärker känslan av att vara förfördelad.
Incitamenten för att vilja delta politiskt borde egentligen vara starka på sådana
platser men det sannolika är ändå enligt min uppfattning, att människor förlorar
tron på politiken och dess möjligheter. Om det föreligger kontextuella effekter
innebär det att individer som objektivt sett är resursstarka också borde bli passiviserade.
På samma sätt som kontexten skulle kunna tänkas påverka människors politiska tilltro (till sin egen förmåga, till det politiska systemet och till olika deltagandeformer) så är det också enligt min mening rimligt att anta att det också
påverkar människors intresse för politik. Om man inte tror sig kunna påverka
politiken på något sätt och om man inte tror att systemet är öppet för att låta sig
påverkas, torde också intresset för politiska frågor bli ganska svalt.
Figur 3.6 En sammanfogad modell för områdeseffekter på politiskt deltagande.
Individuella faktorer
(SES)

Politiskt engagemang
Platsens socioekonomiska
komposition

Sannolikhet att interagera med
resursstarka/resurssvaga individer

-Politisk tilltro
-Politiskt intresse

Politiskt deltagande

-Partiidentifikation

Organisationsmedlemskap

Sannolikhet att
interagera med politiskt
aktiva individer

Sannolikhet att bli
rekryterad

Normer kring
deltagande

Kommentar: De heldragna linjerna markerar samband som prövas empiriskt i avhandlingen
medan de streckade linjerna inte prövas.
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Figur 3.6 ska ses som en grov förenkling. I praktiken relaterar många av faktorerna i modellen till varandra men detta markeras inte eftersom dessa samband
inte prövas i avhandlingen. Exempelvis skulle man kunna hävda att individuella
faktorer påverkar individens normer kring deltagande och benägenheten att delta
i olika typer av organisationer. Syftet är dock inte att pröva alla led utan att studera huruvida det finns områdeseffekter på politiskt deltagande, direkt och/eller
indirekt via individers politiska engagemang. I kapitel ett formulerades avhandlingens syfte. Nedan preciseras detta i ett antal frågeställningar som jag avser att
behandla i de empiriska analyserna:
1. Varierar politiskt deltagande (på individnivå) mellan olika platser?
2. Varierar politiskt deltagande (på individnivå) mellan olika platser även efter
kontroll för individuella faktorer?
3. Föreligger det något samband mellan aggregerad SES och politiskt deltagande (på individnivå) även efter kontroll för individuella faktorer?
4. Varierar politiskt deltagande (på individnivå) mellan olika platser även efter
kontroll för individuella faktorer och aggregerad SES?
5. Är det samma uppsättning variabler (på individnivå) som förklarar variation i
politiskt deltagande (på individnivå) i alla former av deltagande (valdeltagande, kontakter, manifestationer, informella deltagandeformer)?
Man kan diskutera huruvida man bör formulera hypoteser i samhällsvetenskaplig forskning. Men jag vill hävda att de flesta forskare har förväntningar om
vilka resultat som är rimliga och därför har jag valt att göra mina förväntningar
explicita. Som jag argumenterat för tidigare, anser jag att det finns anledning att
förhålla sig kritisk och prövande till föreställningen om kontextuella effekter i
det svenska fallet. Därför formuleras noll och alternativhypotesen på följande
sätt:
H0: Kontexten, definierad som geografisk plats, påverkar inte individers sannolikhet att delta politiskt.
H1: Kontexten, definierad som geografisk plats, påverkar individers sannolikhet
att delta politiskt.
När det gäller förklaringar på individnivå och SES/CV-modellerna, formuleras
en allmän hypotes:
H01: Resursstarka individer har högre sannolikhet att delta politiskt än resurssvaga individer.
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Hypotesen är allmänt formulerad trots att det inte är en form av politiskt deltagande som studeras utan ett antal: valdeltagande, kontakter och manifestationer
(samt informella deltagandeformer i kapitel fem). Vilka variabler som används
som mått på resursstyrka kommer att preciseras senare.
Om nollhypotesen tvärtom kan förkastas, dvs. det finns stöd för förekomsten
av områdeseffekter i det aktuella materialet så bekräftas alternativhypotesen H1.
Figur 3.7 är en sammanfattning av de hypoteser som är möjliga att formulera
utifrån kombinationer av individ och områdes SES. Kontexten definierad som
geografiskt område, kan tänkas ha en stimulerande respektive passiviserande roll
på oddsen att delta politiskt beroende på vem man är och vart man är bosatt.
Figur 3.7 Hypoteser, tänkbara utfall.
Individ SES
Låg

Hög

Områdes SES

Låg

H0: Ingen kontextuell effekt: resurssvaga individer i
resurssvaga områden har låg sannolikhet att delta.

Hög
H0: Ingen kontextuell effekt: resursstarka individer i
resurssvaga områden har hög sannolikhet att delta.

H1: Kontextuell effekt: resurssvaga individer i resursH1: Kontextuell effekt: resursstarka individer i resurssvaga områden har låg sannolikhet (dvs. lägre sannolikhet svaga områden har låg sannolikhet (dvs. lägre sannolikhet
än likasinnade i resursstarka områden) att delta.
än likasinnade i resursstarka områden) att delta.
H2: Kontextuell effekt: resurssvaga individer i resurssvaga områden har hög sannolikhet (dvs. högre sannolikhet än likasinnade i resursstarka områden, -relativ
deprivation) att delta.

H2: Kontextuell effekt: resursstarka individer i resurssvaga områden har hög sannolikhet (dvs. högre sannolikhet än likasinnade i resursstarka områden, - relativ
deprivation) att delta.

H0: Ingen kontextuell effekt: resurssvaga individer i
resursstarka områden har låga sannolikhet att delta.

H0: Ingen kontextuell effekt: resursstarka individer i
resursstarka områden deltar har hög sannolikhet att delta.

H1: Kontextuell effekt: resurssvaga individer i resursstarka områden har hög sannolikhet (dvs. högre sannolikhet än likasinnade i resurssvaga områden) att delta.

H1: Kontextuell effekt: resursstarka individer i resursstarka områden har hög sannolikhet (dvs. högre sannolikhet än likasinnade i resurssvaga områden) att delta.

H2: Kontextuell effekt: resursstarka individer i resursH2: Kontextuell effekt: resurssvaga individer i resursstarka områden har låg sannolikhet (dvs. lägre sannolikhet starka områden har låg sannolikhet (dvs. lägre sannolikhet
än likasinnade i resurssvaga områden) att delta.
än likasinnade i resurssvaga områden) att delta.

Låg områdes-SES/låg individ-SES: Negativa fattigdomsspiraler antas ge upphov
till en svag deltagandenorm, lågt politiskt engagemang och låg sannolikhet att
bli rekryterad/uppmanad att delta vilket antas leda till att både resurssvaga och
resursstarka individer har låg sannolikhet att delta politiskt (H1). Men man kan
också tänka sig det omvända, att frånvaro av resurser skapar motiv för deltagande. dvs. att områdesfattigdom leder till missnöje som kanaliseras i politiskt deltagande.45 Koncentrerad områdesfattigdom skulle kunna leda till en medvetenhet om politiskt utanförskap som i kombination med sociala problem i vardagen
borde skapa starka incitament för politiskt deltagande. Såväl resurssvaga som

45

Detta har jag tidigare beskrivit i termer av relativ deprivation (Clarke, Sanders et al. 2004; Pattie,
Seyd et al. 2004).
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resursstarka individer i fattiga områden skulle därför kunna ha hög sannolikhet
att delta politiskt, särskilt i okonventionella former av aktiviteter (H2).
En resursstark omgivning antas skapa en stark deltagandenorm, ha en positiv
effekt på individers politiska engagemang och utgöra en miljö där möjligheterna
att bli rekryterad/uppmanad att delta politiskt är goda. I linje med detta argument
borde även resurssvaga påverkas positivt av att vara omgiven av resursstarka
individer och därmed ha hög sannolikhet att delta (H1). En motsatt kontextuell
effekt är också möjlig om resurssvaga individer som utgör en minoritet i en
resursstark omgivning, upplever sig socioekonomiskt förfördelade och därför tar
avstånd från samhället och deltar därmed i lägre utsträckning (H2). Argumentet
är hämtat från Huckfeldts (1979) hypotes om assimilation kontra konflikt.
En resursstark miljö kan tänkas påverka resursstarka individer så att de har
högre sannolikhet att delta än likasinnade i andra typer av områden (H1). En
mothypotes är egentligen svår att formulera utifrån logiken om kontextuella
effekter. Däremot skulle man kunna argumentera för denna utifrån att samhällets
mest resursstarka individer har ekonomiska möjligheter att ställa sig utanför
samhällets omsorger, vilket gör att betydelsen och nyttan av politiskt deltagande
blir ringa (H2).

3.7 Operationaliseringar
Individvariabler
I tabell 3.1 redovisas de oberoende individvariabler som används i de statistiska
analyserna. Variablerna är sorterade utifrån CVMs tre huvudkomponenter, resurser, engagemang och mobilisering/rekrytering.
Tabell 3.1 Oberoende individvariabler som används i de empiriska analyserna.

Socioekonomiska resurser

CVM

Oberoende individvariabler

Resurser (SES)

Kön
Ålder
Utbildningsnivå
Inkomsta
Etnisk bakgrund
Sysselsättning

Sociopolitiska resurser

Engagemang

Politiskt intresse
Tilltro (external)
Partiidentifikation

Mobilisering/rekrytering

Aktivt organisationsmedlemskap

Anm. a) Inkomstvariabeln finns endast med i den del av kapitel fem som baserar sig på SOMmaterialet. Se Appendix B för fullständiga frågeformuleringar/svarsalternativ och hur variablerna
är konstruerade och kodade.
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Upphovsmakarna bakom SES/CVM inkluderade egentligen aldrig variablerna
kön och ålder men båda dessa är centrala faktorer som relaterar till individens
SES. Män har tillgång till fler resurser som gynnar deltagande, än kvinnor vilket
gör att man kan förvänta sig att män deltar i högre utsträckning (Lidström 2006).
Samtidigt har glappet mellan män och kvinnors valdeltagande minskat över tid
(Pettersen & Rose 1996; Bennulf & Hedberg 1999; Ersson & Wide 2001), vilket
gör att man kan förvänta sig att kvinnor åtminstone röstar i högre utsträckning
än män. Däremot är det svårare att säga någonting om huruvida detta även gäller
de andra deltagandeformerna som i vissa fall kräver mer resurser av den enskilde.
Ålder relaterar i viss mån till individens SES eftersom resurser såsom utbildning, medborgerliga färdigheter, inkomst osv. är sådant som hänger samman
med ålder. Sambandet med politiskt deltagande är vanligtvis inte linjärt utan
kurvlinjärt. Deltagandet är lägst bland unga för att öka bland medelålders för att
återigen avta bland de äldsta. Unga människor saknar politisk erfarenhet och
andra livsomständigheter som att utbilda sig, bilda familj, resa och göra karriär
upplevs sannolikt som både intressantare och viktigare än att engagera sig politiskt. Med stigande ålder möter individen situationer i vardagen som aktualiserar
politiska problem och som kan väcka intresse och engagemang. Dessutom har
medelålders hunnit tillgodogöra sig resurser som gör dem bättre utrustade att
delta politiskt och att vara framgångsrika i detta (Jankowski & Strate 1995; Pettersen & Rose 1996). Att deltagandet sedan avtar i hög ålder beror vanligtvis på
vacklande hälsa (Jankowski & Strate 1995). På basis av detta kan man förvänta
att deltagandet ökar med stigande ålder eller är högst bland dem som är medelålders om sambandet är kurvlinjärt.
Utbildning är som vi har sett tidigare, en central resursvariabel för att förstå
politiskt deltagande (Verba, Schlozman et al. 1995; Oliver 2001; Norris 2002).
Den ger individen medborgerliga färdigheter som underlättar deltagande och ger
verktyg som borgar för effektivitet i deltagandet. Utbildning hänger sannolikt
samman med goda kunskaper om politiska förhållanden och förmåga att insamla
och hantera stora mängder information som kan vara väsentliga egenskaper i
sammanhanget. Det är därför rimligt att anta att högutbildade är mer benägna att
delta politiskt än lågutbildade.
En annan variabel som jag har valt att betrakta som en indikator på individens SES är ursprung, dvs. huruvida personen har invandrarbakgrund eller inte.
På den här punkten är forskningen entydig. Personer med invandrarbakgrund
deltar i lägre utsträckning än personer med helsvensk bakgrund (Johansson
2000; Strömblad & Adman 2000). Detta har sannolikt flera orsaker. Bristande
språkkunskaper samt kunskaper om det politiska systemet och vilka möjligheter
som erbjuds att delta kan vara en förklaring. En annan orsak kan vara att personer med invandrarbakgrund saknar tillgång till sociala nätverk och en ytterligare
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att man inte känner tillhörighet eller kanske till och med upplever utanförskap.
Oavsett vilket så är det rimligt att anta att personer med invandrarbakgrund deltar i lägre utsträckning än personer med helsvensk bakgrund.
Inkomst är en av de resursvariabler som Verba m.fl. (1995) lyfter fram explicit i CVM. På den punkten är det tydligt att modellen är utvecklad i och för amerikanska förhållanden där kampanjbidrag är ett vanligt sätt att delta politiskt.
Förvisso kan svenska väljare också ge bidrag till enskilda politiska kandidaters
personvalskampanjer men detta är inte något utbrett fenomen. De andra resursvariablerna torde delvis fånga in samma aspekter som inkomst, men jag har ändå
valt att inkludera variabeln i den del av analysen där det varit möjligt.46 Utifrån
argumentet om SES är det rimligt att förvänta att deltagandet är högre bland
höginkomsttagare än låginkomsttagare.
Sysselsättning är också en viktig variabel för att förklara politiskt deltagande.
Förvärvsarbetande röstar i högre utsträckning än dem som står utanför arbetsmarknaden (Bennulf & Hedberg 1999; Ersson & Wide 2001). Dels kan arbete
betraktas som en resurs eftersom det kan ge tillfällen att tillägna sig kunskaper
och utöva färdigheter som är användbara även i politiska sammanhang, såsom
att leda möten, formulera sig skriftligt, hålla föredrag osv. Arbetsplatsen kan
också tänkas fungera som ett socialt sammanhang där människor får tillfälle att
diskutera och gemensamt uppröras, engageras av dagsaktuella politiska händelser som kan stimulera till politiskt intresse och deltagande. Arbetskamrater är
sannolikt viktiga rekryterande nätverk som kan uppmana individen att gå och
rösta osv (Verba, Schlozman et al. 1995). Förvärvsarbetande deltar sannolikt i
högre utsträckning än icke-förvärvsarbetande.
Politiskt engagemang fångas med tre variabler, politiskt intresse, politisk tilltro och partiidentifikation (Verba, Schlozman et al. 1995). För dessa gäller att ju
mer intresserad, ju större tilltro som individen känner och ju mer hon/han identifierar sig med ett politiskt parti, desto mer sannolikt är det att individen deltar.
Politiskt intresse lyfts fram inte bara av CV-modellen utan också den kognitiva
motivationsmodellen, som en viktig variabel. Kritiker menar dock att intresse
ligger alltför nära det som ska förklaras. Partiidentifikation kan antas spela störst
roll i fallet röstning. För att kunna rösta måste man välja ett specifikt parti eller
avge en blankröst. För de andra deltagandeformerna, t.ex. att ta någon form av
kontakt i politiskt syfte krävs inte någon klar partiidentitet.
När det gäller CV-modellens sista komponent så fångas den också indirekt,
som aktivt medlemskap i olika typer av organisationer och föreningar. Dessa
behöver inte ha något politiskt syfte utan kan också vara sociala sådana. Där-

46

I Stadsdemokratiundersökningen efterfrågades inte respondenternas inkomst. Därför inkluderas
denna variabel endast när analyserna bygger på SOM-undersökningarna.
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emot gäller att individen måste vara aktiv i organisationen/-erna. Passivt medlemskap räcker inte. Individen antas ha större chans att bli uppmanad eller tillfrågad om att delta i politiska sammanhang om hon/han är aktiv i olika sociala
sammanhang. Föreningsaktivitet kan också ge individen medborgerliga färdigheter som är till nytta i politiska sammanhang.
Frågelydelse och svarsalternativ i enkäten, samt hur respektive variabel har
konstruerats och kodats redovisas i avhandlingens Appendix B.

Kontextuella variabler
När det gäller kontextuella variabler på kommunal och stadsdelsnivå (motsvarande), har jag valt att använda tillgängliga mått på den socioekonomiska statusen på områdesnivå. Exakt vilka variabler som har använts varierar något mellan
kapitlen, men det är ungefär samma variabler som använts och som också korresponderar någorlunda med individvariablerna. Några av dessa är andel arbetslösa, ohälsa, medelinkomst, förvärvsgrad, andel hushåll med socialbidrag, andel
hushåll med invandrarbakgrund, andel lågutbildade och andel högutbildade.
Istället för att välja ut någon enskild variabel som indikator på områdes SES har
jag valt att arbeta med index. Hur dessa har konstruerats redovisas i respektive
empirikapitel.
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KAPITEL FYRA

Metodologiska överväganden

Everything is related to everything else,
but near things are more related than distant things
(Jones & Gould 2005).

Snart halvvägs in i avhandlingen har vi avklarat de teoretiska utgångspunkterna.
Innan det är dags att ta steget ut i empirin ska emellertid några metodologiska
aspekter och vägval diskuteras och motiveras. Presentationen är av mer övergripande karaktär. De mer detaljmässiga aspekterna diskuteras i respektive empirikapitel samt i avhandlingens Appendix.

4.1 Datamaterial, urval och bortfall
Primärdata – Stadsdemokratiundersökningen
Det primärdatamaterial som ligger till grund för de empiriska analyserna i avhandlingen är Stadsdemokratiundersökningen vilken genomfördes under ledning
av professor Anders Lidström inom ramen för det tvärvetenskapliga projektet
Urban Design vid Centrum för Regionalvetenskap (CERUM), Umeå universitet.
Det primära syftet med Stadsdemokratiundersökningen var egentligen inte att
studera kontextuella effekter i den mening som görs här, utan att undersöka
demokratins karaktär i svenska stadsregioner. Urvalet gjordes i två steg. Först
valdes sju arbetsmarknadsregioner, Göteborg (stor), Norrköping och Umeå (medelstora) samt Karlskoga, Oskarshamn, Avesta och Värnamo (små). Materialet
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omfattar totalt trettioåtta kommuner.1 Urvalet gjordes med avseende på maximal
variation i befolkningsstorlek, sociala karaktäristika och geografisk spridning
(Lidström 2006). I det andra steget drogs sedan ett slumpmässigt urval om
12 000 medborgare i åldrarna 18-74 år. Datainsamlingen pågick mellan november 2002 och juni 2003. Totalt besvarade cirka 7 200 respondenter enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens om 61 procent2 vilket får anses vara en acceptabel nivå för en frågeundersökning av det här slaget (Esaiasson, Giljam et al.
2003, 260).
Vid val av fall finns en mängd faktorer att ta hänsyn till nämligen problemets
karaktär, studiens syfte, teoretisk ambition, genomförbarhet osv (Evera 1997).
Som torde ha framgått så har val av fall skett utifrån tillgång till data, dvs. mestadels på pragmatiska grunder. Materialet i den första delen av studien som behandlar kommunala kontexter är således de trettioåtta kommuner som ingår i
Stadsdemokratiundersökningen. I den andra delen som fokuserar sub-kommunala kontexter stod valet mellan någon eller några av dessa. För att områdeseffekter av den typ som är av intresse här ska uppstå krävs (socioekonomisk) boendemässig segregation. Eftersom segregation är ett urbant fenomen måste de
utvalda städerna/kommunerna vara tillräckligt stora (befolkningsmässigt). I
materialet finns sju städer men av dessa är det bara tre som är tillräckligt stora
för att rymma någon substantiell segregation: Göteborg, Umeå och Norrköping.
Den förstnämnda var en given kandidat. Göteborg är socialt och ekonomiskt mer
segregerat än Stockholm vilket beror på att områden med lägst respektive högst
genomsnittlig SES ligger innanför stadens gränser (Johansson 2000, 45, 57).
Förutsatt att det finns områdeseffekter är det alltså mest sannolikt att sådana
uppträder i Göteborg.
Forskning har dock visat att boendesegregation inte längre är enbart ett storstadsfenomen utan att det även förekommer i medelstora städer (Bråmå 2004).
Både Norrköping och Umeå hade därför kunnat fungera bra som fall i den andra
delen av studien. Att valet föll på Umeå3 beror dels på att staden, till skillnad

1

Göteborg, Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Lerum, Mark, Mölndal,
Orust, Partille, Stenungsund, Tjörn, Vårgårda, Öckerö, Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors,
Vindeln, Vännäs, Norrköping, Finspång, Söderköping, Valdemarsvik, Karlskoga, Degerfors, Storfors, Oskarshamn, Högsby, Mönsterås, Avesta, Hedemora, Hofors, Värnamo, Gnosjö samt Sävsjö.
2
Andelen svarande per kommun varierar mellan 52 och 77 procent. Mer om hur svaren fördelar sig
över komunerna samt detaljer kring bortfall och dylikt redovisas i kapitel fem och Appendix C.
3
En annan viktig anledning till att välja Umeå är författarens förkunskaper. I Göteborg fanns register över gatuadresser och stadsdelsnämnds respektive primärområden vilket gjorde att det var
möjligt att koppla respondenter till plats. Några sådana register fanns dock inte att tillgå i Umeå
eller Norrköping. Att länka svarsperson och bostadsplats i Umeåmaterialet var därför ett tidsödande
arbete som krävde lokalkännedom. Det hade varit önskvärt, men skulle varit mycket svårt att upprepa med Norrköpingsmaterialet.
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från Norrköping, har genomgått en mycket kraftig befolkningstillväxt under de
senaste 30-40 åren vilket innebär att nya områden har växt upp i stadens ytterkanter. Trots det är segregationen mindre utbredd i Umeå än i andra jämförbara
städer (Bråmå 2004). Om Göteborg är det fall där områdeseffekter är mest sannolika så är Umeå det fall där områdeseffekter är minst sannolika. Skulle vi trots
det finna signifikant variation mellan individer som tillhör olika stadsdelar ger
det starkt stöd åt hypotesen om områdeseffekter. Givet detta kan man fundera
över vilken typ av fallstudier som Göteborg och Umeå representerar. Med Gerrings typologi skulle de kunna benämnas som ”diverse”. Syftet med en sådan
design är ”(…) the achievement of maximum variance along relevant dimensions” (Gerring 2007, 97). Den relevanta dimensionen i det här fallet är socioekonomisk segregation. På den punkten kan de två fallen sägas vara representativa i minimal mening: de avspeglar inte hela fördelningen men representerar
maximal variation.
En begränsning med materialet är att det gäller vid en enskild tidpunkt. Ett
sätt att validera resulaten hade varit att genomföra upprepade mätningar över tid
men detta har inte varit möjligt. Trots de begränsningar som materialet sätter
och trots att det i strikt mening inte är möjligt att generalisera utifrån fallen,
erbjuder ändå materialet en unik möjlighet att genomföra kontextuella analyser.
Det önskvärda hade varit ett slumpmässigt urval av kommuner med ett stort
antal individobservationer i varje, men i brist på ett sådant är Stadsdemokratiundersökningen ett fungerande alternativ. Trots att det inte går att generalisera
utanför fallen (de trettioåtta kommunerna när det gäller kommunala kontexter
och Göteborg/Umeå när det gäller sub-kommunala kontexter) är det ändå möjligt att dra intressanta slutsatser som åtminstone kan ge en ledtråd om vad vi kan
förvänta oss att finna i framtida studier. Fallstudierna är inte så specifika att
resultaten inte är överförbara.

Sekundärdata – SOM-undersökningarna
Avhandlingens femte kapitel fokuserar kommunala kontexter och deras eventuella betydelse för individers politiska deltagande. En del av kapitlet baserar sig
på sekundärdata i form av SOM-undersökningarna: Riks-SOM (1 och 2) 2002,
Riks-SOM (1) 2003 och Riks-SOM (2) 2004. SOM-undersökningarna genomförs varje år i två versioner (1 och 2) som vardera omfattar 3 000 respondenter.
Urvalet av individer är slumpmässigt och representerar den svenska vuxna befolkningen mellan 15 och 85 år.
Liksom med Stadsdemokratiundersökningen bör det påpekas att SOM-undersökningarna inte är designade för flernivåanalyser utan för individutfallsanalyser. Urvalets storlek innebär emellertid att respondenterna fördelar sig över de
flesta av landets kommuner. Vilka kommuner som”representeras” är slumpmäs-
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sigt men sannolikheten hänger naturligtvis samman med kommunens befolkningsmässiga storlek. Ett jämförelsevis stort antal respondenter kommer således
att vara bosatta i Stockholm medan ingen kanske eller endast en handfull är
bosatta i en liten kommun som Åmål.4 SOM-materialet är liksom Stadsdemokratiundersökningen inte ett optimalt material för flernivåanalys men så länge
det inte finns data designat för det specifika syftet, får vi nöja oss med det näst
bästa. Jag har valt att använda SOM-materialet eftersom det omfattar fler kommuner än Stadsdemokratiundersökningen och eftersom det möjliggör analysera
av informella deltagandeformer som kanske inte är politiska i traditionell mening.
För en detaljerad beskrivning av de aktuella SOM-undersökningarna (genomförande, bortfall etc.) hänvisas till Holmberg och Weibull (2003; 2004;
2005).

4.2 Enkäter som verktyg
För avhandlingens specifika syfte var det nödvändigt att samla in massdata om
medborgare. Flertalet av de problem som avhandlingens datamaterial förknippas
med är inte unika, utan delas av de flesta kvantitativa frågeundersökningar av
den här typen. Att använda sig av postenkäter har nämligen både sina för och
nackdelar (se Esaiasson, Giljam et al. 2003).
Ett problem med postenkäter är att forskaren förlorar kontrollen över svarssituationen. Trots att det tydligt framgår vem som är mottagare behöver det inte
vara samma person som också besvarar enkäten. Det skulle t.ex. kunna vara en
person från samma hushåll, men inte den som ingår i urvalet. En kontroll har
genomförts, och i de fall som självrapporterade uppgifter om kön och ålder inte
överensstämmer med registerdata, har dessa exkluderats från analyserna. Trots
denna kontroll kan det dock inte helt säkerställas att det alltid är rätt person i
hushållet som besvarat frågorna. Detta utgör dock sannolikt inte något omfattande problem.
Ett alternativ till postenkäter är strukturerade intervjuer, dvs. att en intervjuare ställer frågorna till respondenten, personligen eller via telefon. Fördelen med
detta tillvägagångssätt är att intervjuaren kan lotsa respondenten genom frågeformuläret och att den senare har möjlighet att ställa frågor till den förstnämnde.
Postenkäter är å andra sidan mer kostnadseffektivt och dessutom undviks intervjuareffekter. Det finns dock alltid viss risk att frågornas formulering och
utformning påverkar respondenten. En faktor som visat sig ha betydelse är

4

I många fall blir antalet individobservationer per kommun mycket litet. Detaljer kring detta och
hur det har hanterats redovisas i kapitel fem och Appendix C.
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svarsalternativens rangordning. När de presenteras visuellt tenderar svarspersoner att välja något av de alternativ som kommer först i listan (Krosnick 1999,
43). För att vinnlägga oss om att enkätens struktur fungerade och att frågorna
var begripliga, prövades enkäten på ett antal personer innan den färdigställdes
och skickades ut till de berörda respondenterna.
Ett annat problem är bias som beror på ”social desirability” (Krosnick 1999,
44). Forskning har visat att respondenter tenderar att svara på det sätt som uppfattas som socialt accepterat och eftersträvansvärt för att framställa sig själv i
positiv dager. Problemet torde vara mindre när respondenten anonymt fyller i en
postenkät utan närvaro av en intervjuare, men fortfarande kvarstår en problematisk aspekt:
(…) unfortunately there is another potential source of systematic distortion to even
self-administered anonymous questionnaires: self-deception. Not only do people
want to maintain favourable images of themselves in the eyes of others, but they
want to have such images in their own eyes as well (Krosnick 1999, 45).

Det föreligger alltså en risk att respondenter överrapporterar sitt deltagande,
både för att framstå som en god medborgare i undersökarens ögon, men också
för att framstå som en sådan inför sig själv eftersom: ”(…) it seems socially
desirable to express interest and involvement in politics (..)” (Krosnick 1999,
46). Problemet med att ställa frågor om politiskt deltagande liknande dem i
Stadsdemokratiundersökningen är att respondenterna tenderar att överrapportera
sin aktivitet eftersom politiskt deltagande uppfattas som något av en medborgerlig plikt. Särskilt gäller det frågan som handlar om valdeltagande. Andelen respondenterna som uppger att de röstade i det aktuella valet är genomgående
mycket högre än valdeltagandet i populationen. Jag har valt att hantera detta
genom viktning.5 Varje respondent har tilldelats ett värde på denna beroende på
var de är bosatta och om de röstat eller inte. Icke-röstande har på så sätt viktats
upp och röstande har viktats ned i förhållande till varandra. För att säkerställa att
viktningen inte medfört några ogynnsamma konsekvenser har samtliga analyser
upprepats både med och utan vikt. I praktiken betyder viktningsförfarandet att
den beroende variabeln manipuleras vilket är långt ifrån optimalt. Men att inte
hantera problemet innebär också problem eftersom vi vet att variabeln är skev
och att den inte ger en rättvis bild av verkligheten. Det önskvärda hade varit att
använda registerdata istället för självrapporterade sådana men detta har inte varit
möjligt.

5
Vikten = andelen röstande i populationen/andelen röstande i urvalet. Varje individ har erhållit ett
värde på variabeln beroende på om han/hon röstat eller inte. Se respektive empirikapitel samt
Appendix.
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Ett annat mycket vanligt problem i surveyundersökningar är bortfall. Det finns
två typer, att respondenter inte besvarar enkäten alls (”unit nonrespons”) och
internt bortfall, dvs. att respondenter väljer att inte besvara enskilda frågor
(”item nonrespons”) (King, Honaker et al. 2001). En källa till bortfall kan exempelvis vara att frågor uppfattas som känsliga. Varken Stadsdemokratiundersökningen eller SOM-undersökningarna innehåller, med något undantag, några
sådana. En fråga som skulle kunna uppfattas som känslig är den som handlar om
röstning eftersom respondenterna ombads att tala om vilket parti de röstade på.
Det vanligaste sättet att hantera ofullständiga data är ”listwise deletion” dvs.
att exkludera observationer (King, Honaker et al. 2001, 49). Ett alternativ är
imputation dvs. att ersätta ofullständiga data med sannolika värden. Jag har dock
valt den förstnämnda metoden eftersom det interna bortfallet inte är alltför omfattande. Faran med bortfall är om det är systematiskt vilket innebär att det är en
viss typ/typer av respondenter som utgör bortfallet. Ett problem i det sammanhanget är att de respondenter som är minst benägna att besvara postenkäter
också är samma individer som är mest sannolika icke-röstare (Johnston et.al.
2005, 1447). Resurssvaga personer tenderar med andra ord att vara ”överrepresenterade” i bortfallet. Detta är ett större problem än intern bortfall men det är
också mycket svårare att hantera.
När det gäller respondenternas representativitet kan denna kontrolleras utifrån två registervariabler, kön och ålder. Utifrån detta har vikter konstruerats
och samtliga datakörningar har gjorts med respektive utan vikt. Viktning har
endast förändrat resultaten marginellt. De siffror som redovisas är därför inte
viktade för kön och ålder. För detaljer kring bortfall se Appendix D-F.

4.3 Kontextanalys och flernivåanalys som teknik
Kontextuell analys innebär att man är intresserad av ett problem som relaterar
till flera nivåer, t.ex. hur individen påverkas av sin omgivning. Det är som beskrivits tidigare, en mesoanalys som kombinerar makro och mikro. Det handlar
om observationer som förhåller sig hierarkiskt till varandra vilket i det här sammanhanget betyder att egenskaper eller processer på en högre analysnivå påverkar egenskaper eller processer på en lägre analysnivå (Luke 2004, 1).
Kontextuell analys kan omfatta en mängd olika forskningsproblem och frågeställningar men gemensamt är att de handlar om relationerna mellan olika
hierarkiska nivåer. Hierarkin kan vara naturlig, dvs. bero på att observationer
grupperar sig på ett specifikt sätt. Det kan exempelvis vara fråga om enklare
former av hierarkier i två nivåer såsom: anställda som arbetar i olika företag,
rovdjur som lever i olika viltvårdsområden eller mer komplexa hierarkier i flera
nivåer såsom: elever som går i olika klasser som finns i olika skolor och medborgare som röstar i olika valdistrikt, i olika kommuner som ligger i olika regio-
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ner osv. Hierarkin i datamaterialet kan också bero på forskningsdesign, dvs. att
urvalet skett i flera steg. Anta t.ex. att man vill studera medborgares politiska
deltagande. I ett första steg väljs, av kostnads och effektivitetsskäl, ett antal
kommuner. Därefter dras ett slumpmässigt urval av medborgare i dessa kommuner i ett andra steg. Medborgare som är bosatta i samma kommun antas dela
vissa egenskaper som gör att de är mer lika med avseende på politiskt deltagande än medborgare som bor på olika platser i landet.
Eftersom kontextuell analys handlar om problem som är nivåöverskridande
är det nödvändigt att använda flernivåanalys. En individutfallsanalys innebär att
såväl beroende som oberoende variabler är kopplade till individen, dvs. att
denne betraktas som helt isolerad från yttre influenser. Motsatsen är ekologisk
analys vilket innebär att data aggregeras (till genomsnitt eller liknande) dvs. att
både oberoende och beroende variabler är på gruppnivå. Flernivåanalys kan ses
som en kombination av dessa två. Den beroende variabeln är på individnivå men
de oberoende variablerna kan vara både på grupp- och individnivå och/eller
bestå av interaktionseffekter mellan dessa. Flernivåanalys utvecklades först
inom utbildningsforskningen (se Aitkin & Longford 1986; Raudenbush & Bryk
1986; Goldstein 1995) vilket inte är så förvånande eftersom elever är inbäddade6
i en tydlig och naturlig hierarki av klasser och skolor, och att förklaringar till
exempelvis elevprestationer kan sökas på alla dessa nivåer. Tekniken tillämpas
idag inom ett flertal discipliner och benämnds bland annat som hierarchichal
linear models (Raudenbush & Bryk 2002), random coefficient models, mixedeffects models och multilevel models. Luke definierar en sådan som: ”(…) a
statistical model applied to data collected at more than one level in order to elucidate relationsips at more than one level” (2004, 7-8). Longtitudnella analyser
kan också genomföras med hjälp av ml-analys genom att tid hanteras som en
nivå i regressionsmodellen (Goldstein 1995; Hox 2002 kap. 5; Goldstein 2004
kap. 5; Snijders & Bosker 2004 kap. 12 ; Shor, Bafumi et al. 2007).
Flernivåanalys är egentligen inte något annat än en avancerad regressionsteknik och fortfarande är det vanligt att använda enklare tekniker trots att de
problem man studerar innefattar olika nivåer (Luke 2004, 2). Så frågan är då,
varför inte helt enkelt använda sedvanlig regression som är betydligt mindre
komplex? Anledningen är att OLS regression bara lämpar sig om det är fråga
om ren individutfalls eller ekologisk analys. Tekniken kräver nämligen att såväl

6

I den engelskspråkiga litteraturen används begreppet ”nested” men det är svårt att hitta någon bra
översättning.
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oberoende som beroende variabler befinner sig på samma hierarkiska nivå.7 Det
är inte på något sätt felaktigt att göra individutfallsanalyser eller använda aggregerade data i ekologiska analyser. Problemet uppstår om vi antar att relationer
som gäller på en nivå, ser likadana ut på en annan. Om vi ändå bortser från detta
riskerar vi att dra fealktiga slutsatser.
Problemet med ekologiska felslut uppmärksammades redan på femtiotalet då
den amerikanske forskaren W. S. Robinson (1950) orsakade en smärre kris i
forskarsamhället. I sin studie av analfabetism fann Robinson en stark korrelation
mellan andelen svarta och andelen analfabeter på aggregerad nivå. När analysen
upprepades med individdata kvarstod sambandet men det var betydligt svagare.
Av detta lär vi att mönster och samband som framträder på aggregerad respektive individnivå inte kan antas vara samma. Den motsatta fällan, ”the atomistic
fallacy” riskeras då slutsatser om samband på gruppnivå dras på basis av inferenser som gjorts med data på individnivå (Blakely & Woodward 2000). Dessa
”(…) problem är alltså inte något mättekniskt bekymmer utan grundar sig på
felaktigheter i slutsatsdragningen” (Almgren 2006, 69).
Felslut kan också vara resultat av misspecificerade modeller. Psykologiska/individualistiska felslut uppstår då en eller flera relevanta gruppvariabler
exkluderats från modellen, dvs. förklaringsfaktorer på gruppnivå har utelämnats.
Anta t.ex. att valdeltagandet är lägre bland invandrare än bland personer med
helsvensk bakgrund men att detta förhållande enbart gäller i områden där invandrare är i befolkningsmässig minoritet och inte i områden där de är i majoritet. Sociologistiska felslut uppstår då en eller flera relevanta individvariabler
utelämnats från modellen. Vi kan t.ex. anta att det råder ett negativt samband
mellan andelen låginkomsttagare och andelen röstande på områdesnivå men att
denna effekt försvinner vid kontroll för inkomst på individnivå eftersom sambandet endast gäller dem som själva har låg inkomst (Diez-Roux 1998). De
olika typerna av felslut summeras i tabell 4.3 på nästa sida.

7

Det är relativt vanligt att högrenivå-variabler inkluderas i den vanliga regressionsmodellen tillsammans med individvariabler. Ett problem med detta förfarande är att högrenivå-variabelns standardfel tenderar att underskattas vilket leder till att effekter framstår som signifikanta trots att de
inte är det (Typ I fel), vilket i förlängningen leder till felaktiga slutsatser.
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Tabell 4.3 Typer av felslut.
Analysobjekt

Inferensobjekt

Typ av felslut

Grupp

Individ

Ekologiskt

Individ

Grupp

Atomistiskt

Individ: misspecifikation,
relevant gruppvariabel exkluderad

Individ

Psykologiskt/Individualistiskt

Grupp: misspecifikation,
relevant individvariabel exkluderad

Grupp

Sociologistiskt

Källa: Baseras på Diez-Roux (1998, 219).

Vi ska gå vidare med att titta på de mer statistiska aspekterna av flernivåanalys.
En vanlig, linjär regressionsmodell har följande utseende,

yi = β 0 + β 1 x1i + ei
Av denna framgår att det predicerade värdet på den beroende variabeln (yi) är en
funktion av en konstant (β0) och en effektparameter (β1) vilken hänger samman
med en förklaringsvariabel (x1i). Den tredje komponenten på den högra sidan
om likhetstecknet är en residual (ei) vilken fångar residualvariationen för varje
individ, i. Residualtermen är ett mått på hur stor del av variationen som inte
förklaras av de oberoende variabler som ingår i modellen. Ett centralt antagande
i ordinär regression är att dessa feltermer är heteroskedastiska, dvs. att de varierar slumpmäsigt och inte systematiskt. Men om observationerna förhåller sig
hierarkiskt till varandra råder inte oberoende mellan residualerna. Individer som
tillhör samma kontext kommer nämligen att ha korrelerade feltermer. Ett ytterligare problem med residualtermen är att det i den vanliga regressionsmodellen
bara finns en sådan. Detta innebär att icke-förklarad variation som härrör från
den högre nivån, felaktigt kommer att samlas i residualen för individen (ei).
Enklare uttryckt innebär det att variation som beror på kontextuella variabler
(men som inte finns med i modellen) felaktigt kommer att tolkas som oförklarad
varians mellan individer (Luke 2004, 6-7).
Ett ytterligare problem med att inte beakta nivåer är att de skattade regressionskoefficienterna (dvs. effekterna) antas gälla över alla kontexter, exempelvis
att SES har samma effekt på valdeltagande oavsett var individen är bosatt, men
så behöver inte vara fallet. Vi ska titta på ett exempel som illustrerar detta. Jones
m.fl. (1992) studerade det brittiska parlamentsvalet 1987. Den beroende variabeln var sannolikhet att rösta på Labour och datamaterialet bestod av ett stort
antal väljare i 250 valkretsar i 22 regioner. Traditionellt har man antagit att Labour är starkast i koldistrikten. I de flesta regioner ökade sannolikheten att rösta
på Labour med andelen sysselsatta inom gruvnäringen (även vid kontroll för
individvariabler), men det fanns även regioner där moståndet mot Labour tvärt-
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om var starkast i kolgruvsdistrikten. Med flernivåanalysens hjälp kunde författarna således visa att sambandet är mer komplext än vad som tidigare framkommit i ekologiska och individutfallsanalyser:
Constituency and regional effects (…) are not ’add-on’ elements to be included after individual effects are taken into account: rather, they are implicated in the ‘individual’ effects from the outset. It has been difficult, if not impossible, to resolve
this argument using conventional regression methods, since least squares regression cannot deal easily with highly autocorrelated data and cannot ‘partition’ variance in data into hierarchical levels. Multi-level methods, however, are designed to
do just that (Jones, Johnston et al. 1992).

Ett annat exempel är en studie av elevprestationer över tid i ett antal skolor som
genomfördes av en grupp brittiska forskare. Först analyserades datamaterialet på
traditionellt sätt och därefter med hjälp av flernivåanalys. Det visade sig finnas
en signifikant variation mellan elever i olika skolor. Vissa typer av skolor höjde
elevernas kunskapsnivå över de tre åren avsett om elevernas förkunskaper var
höga eller låga vid inträdet, medan andra skolor inte förbättrade elevernas prestationer oavsett deras förkunskaper (Sammons & Nuttall 1993). En del skolor
lyckades med andra ord bättre och andra sämre med att förvalta elevernas förkunskaper, något som inte skulle ha framkommit om inte ml-analys använts.
Med hjälp av flernivåanalys är det också möjligt att skilja koncentrations8
och kontextuella effekter från varandra. Variation mellan kontexter kan vara en
direkt avspegling av befolkningssammansättningen, dvs. bero på en koncentration av en viss befolkningsgrupp som förknippas med ett visst beteende. Stora
skillnader i valdeltagande mellan olika valdistrikt behöver exempelvis inte innebära att platsen har en självständig påverkan på individen. Skillnaderna kan helt
enkelt bero på varierande koncentration av resurssvaga/resursstarka grupper.

Kontextanalys och problemet med självselektion
En vanlig kritik som riktas mot kontextuella analyser är att de kontextuella effekter som spåras, inte är genuina sådana utan resultat av självselektion (Marsh
2002). Självselektion innebär att individen väljer sitt sociala sammanhang utifrån värdet på den beroende variabeln. Enkelt uttryckt så antas människor som
har samma värderingar och som tycker och agerar likadant, söka sig till sina
gelikar. Om eventuella kontextuella effekter är ett resultat av självselektion så

8

När det är fråga om områdeseffekter är det lämpligt att använda begreppet geografisk effekt (se
inledningskapitlet och King (1996)) men när det är fråga om kontexter i vidare mening är koncentrationseffekt ett lämpligare begrepp. De båda begreppen fångar emellertid samma fenomen, en
koncentration av en viss befolkningsgrupp i ett område/en kontext.
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skulle det innebära att individer väljer att bosätta sig i områden eftersom de
människor som är bosatta där, delar gemensamma politiska orienteringar. Men
som Johnston m.fl. konstaterar så är det osannolikt att människor flyttar mellan
områden för att de känner sig politiskt isolerade i sitt nuvarande område. Det är
mer sannolikt att valet baserar sig på att individen tror att man kommer kunna
känna sig hemma och trivas på den platsen. Valet avspeglar då kanske snarare
den socioekonomiska kompositionen (Johnston 2005b, 488-489). Oliver konstaterar att:
(…) it seems highly improbable that people are moving to certain cities simply because they wish to avoid voting, attending organizational meetings, and working
informally with neighbors. (…) It is recognised that people move to suburbs for
schools, public safety, home prices, or quiet, not because the obligations of citizenship are too onerous (Oliver 2001).

Ett sätt att kontrollera för problemet med självselektion är att använda sig av
paneldata dvs. att upprepa samma undersökning över tid för att få flera mätpunkter (Strömblad 2003, 38) men detta har, som jag redan tidigare nämnt, inte
varit möjligt.

Att specificera ml-modeller
Vi ska nu gå in på de mer tekniska aspekterna av flernivåanalys. En ml-modell
består av två byggstenar, en mikromodell och en makromodell. Den förstnämnda har samma utseende som en vanlig, linjär regressionsmodell. Att det är en
ml-modell framgår av indiceringen, de nedsänkta bokstäverna markerar att funktionen gäller för individ i som tillhör grupp j.9 Mikromodellen har följande utseende (L=level):

L1 : yij = β 0 j + β 1 x1ij + eij
yij
ß0j
ß1
eij

(1)

Individ i:s grad av politisk aktivitet i område j
Genomsnittlig grad av politisk aktivitet i område j
Effekt av individ i:s SES
Residual för individ i, i område j

9

Generellt ska indiceringen tolkas på följande sätt. ij innebär att termens värde varierar mellan
individer inom en grupp, j betyder att termen varierar mellan grupper men att alla individer inom
samma grupp har samma värde på parametern. Om termen saknar indicering innebär det att det är
en konstant (Rasbash, Steele et al. 2004, 10).
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Det som skiljer denna från en vanlig regressionsmodell är att interceptet (ß0j)
tillåts att variera. Det betyder att en regressionslinje skattas för varje område,
dvs. att den genomsnittliga aktivitetsgraden kan variera mellan olika platser.
Intercceptet skattas inte direkt utan antas vara en funktion av aktivitetsgraden i
de omgivande områdena (ß0) och en platsspecifik residual (μ0j) vilket ger makromodellen:

L2 : β 0 j = β 0 + μ 0 j
ß0j
ß0
μ0j

(2)

Genomsnittlig grad av politisk aktivitet i område j
Genomsnittlig grad av politisk aktivitet över alla områden j1, j2 … jn
Residualen för område j

Genom att kombinera mikro (1) och makromodellen (2) erhålls följande modell:10

yij = β 0 + β 1 x1ij + ( μ 0 j + eij )
yij
ß0
ß1xij
μ0j
eij

(3)

Individ i:s grad av politisk aktivitet i område j
Genomsnittlig grad av politisk aktivitet över alla områden j1, j2 … jn
Effekt av individ i:s SES
Residualen för område j
Residualen för individ i, i område j

De antaganden som görs är följande:

(

L 2 : Var [μ 0 j ] ~ N 0, σ μ2 0

(

L1 : Var [eij ] ~ N 0, σ e20

Cov[μ 0 j , eij ] = 0
σ μ2 0

σ e20

)

)

är variansen mellan områden med kontroll för relevanta förklaringsfaktorer
är variansen mellan individer i område j med kontroll för relevanta
förklaringsfaktorer

10
Eftersom x0ij är en konstant med värdet 1 så inkluderas den inte i modellen, men den fullständiga
modellen har egentligen följande utseende, yij = β 0 x 0 ij + β 1 x1ij + ( μ 0 jx 0 ij + eijx 0 ij )
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Modell 3 är en ”random intercepts model” (RI-modell) (Jones & Duncan 1998),
vilken består av två delar. De första två termerna utgör den fixerade delen (fixed
part) vilket är de oberoende variablerna på individ och kontextnivå. Termerna
inom parentes utgör den stokastiska delen (random part) av regressionsmodellen, dvs. residualvariation på individ respektive kontextnivå, vilket är oförklarad
varians som inte fångas upp av modellens prediktionsvariabler. Det som tydligast skiljer denna modell från en vanlig regressionsmodell är att residualtermerna är två istället för en.
Modell 3 innehåller en förklaringsvariabel på individnivå. Det vanliga är
dock att börja med en tom modell/nollmodell (empty model) som inte innehåller
några förklaringsvariabler eftersom denna kan användas för att utvärdera huruvida det är nödvändigt att använda flernivåanalys. Om variationen ( σ μ2 0 ) kring
interceptet (ß0) är signifikant11 betyder det att det finns en substantiell variation
mellan individer i olika områden vilket indikerar att flernivåanalys är motiverad
(Subramanian, Duncan et al. 2001). Nollmodellen kan också användas som underlag för utvärdering av mer avancerade modeller.
I figur 4.1.a illustreras en vanlig linjär regressionsmodell som skattas med
hjälp av ordinary least squares (OLS). Residualen motsvarar den kvadrerade
avvikelsen mellan den predicerade regressionslinjen och de enskilda observationerna. I figur 4.1.b visas en flernivåmodell. I mitten finns den allmänna regressionslinjen som alla grupper jämförs emot. Den punkt vid vilken linjen skär
y-axeln motsvarar interceptet (ß0) dvs. genomsnittlig aktivitetsgrad över alla
områden. Linjens lutning motsvarar koefficienten (ß1) dvs. genomsnittlig effekt
av SES över alla områden. De två residualerna estimeras simultant, en för individ (eij) och en för grupp (μ0j) (Jones & Duncan 1998, 105). Residualvariansen
på individnivå motsvarar avståndet mellan varje enskild individobservation och
den skattade regressionslinjen för den grupp som individen tillhör. Residualvariansen på gruppnivå motsvarar avståndet mellan den skattade regressionslinjen
för den aktuella gruppen och den allmänna regressionslinjen.

11
Huruvida variationen mellan områden är signifikant avgörs på sedvanligt sätt genom att den
skattade residualvariansen (μ0j) jämförs med standardfelets storlek. Detta gäller för samtliga skattade parametrar. När den beroende variabeln är binär beräknas en Wald statistika som motsvarar den
kvadrerade kvoten mellan den ostandardiserade regressionskoefficienten och dess standardfel. Med
en frihetsgrad motsvarar värdet 2,70554: 90 procentsnivån, 3,84146: 95-procentsnivån och
6,63490: 99-procentsnivån.
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Figur 4.1 Skattning av residualer i ordinär regression (OLS) och med flernivåanalys.
4.1.a Residualer i en OLS-modell

Grad av politiskt deltagande

Y=ß0+ß1x1

êi

êi

SES

4.1.b Residualer i en ml-modell
Y=ß0+ß1x1

Grad av politiskt deltagande

Grupp 1

eij
µ0j

Grupp 2

eij
eij
µ0j

Individobservationer
i grupp 1

eij

Individobservationer
i grupp 2

SES
Källa: Bearbetning av Jones och Duncan (1998, 106).
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Genomsnittlig
regressionslinje för
samtliga grupper

Den totala variansen kan kalkyleras genom att summera de två residualtermerna.
Utifrån den är det möjligt att kalkylera en statistika – intraclass correlation
statistic:

ρ = σ μ2 0 / σ μ2 0 + σ e20
Om denna är noll innebär det att nivå-2 variansen är noll vilket betyder att områdeslinjerna i figur 4.1 följer den allmänna regressionslinjen. Om så är fallet
finns inte någon variation mellan områden utan all variation är på individnivå.
Om kvoten är ett ligger alla individobservationerna inom en grupp längs den
skattade regressionslinjen för den gruppen. Det finns med andra ord inte någon
residualvarians på individnivå utan all variation härrör från områdesnivå. Statistikan ger på så sätt ett mått på korrelationen i politiskt deltagande mellan två
individer inom samma grupp vid kontroll för SES.
I den enkla formen av RI-modell ovan är förklaringsvariablerna på individnivå men kontextuella oberoende variabler kan också inkluderas. Mikromodellen (1) förändras inte utan har samma utseende som tidigare men i makromodellen finns nu också en förklaringsvariabel på områdesnivå:

L 2 : β 0 j = β 0 + a1W 1 j + μ 0 j
ß0j
ß0
W1j
μ0j

(4)

Genomsnittlig grad av politisk aktivitet i område j
Genomsnittlig grad av politisk aktivitet över alla områden j1, j2 … jn
Effekt av områdes-SES
Residual för område j

En kombination av modell (1) och (4) har således följande utseende:

yij = β 0 + β 1 x1ij + a1W 1 j + ( μ 0 j + e0 ij )
yij
ß0
ß1
a1W1j
μ0j
eij

(5)

Individ i:s grad av politisk aktivitet i område j
Genomsnittlig grad av politisk aktivitet över alla områden j1, j2 … jn
Effekt av individ i:s SES
Effekt av områdes-SES
Residual för område j
Residual för individ i, i område j

I RI-modellen varierar endast intercepten (ß0j) men modellen kan göras mer
komplex genom att också tillåta variation mellan regressionslinjernas lutning
(ß1j), vilket betyder att inte bara gruppmedelvärden utan också effektparametrarna tillåts att variera mellan grupperna. Om vi återgår till exemplet med indivi-
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ders grad av politiskt aktivitet kan vi tänka oss ett scenario där individens SES
har olika effekt beroende på dennes omgivning. En sådan modell går under beteckningen ”Random Coefficients model” (RC-modell). Att det är fråga om en
sådan framgår av mikromodellen där effektparametern nu också försetts med
indiceringen j, vilket innebär att denna tillåts att variera mellan grupper:

L1 : yij = β 0 j + β 1 jx1ij + e 0 ij

(6)

Eftersom både intercept (ß0j) och effektparametrar (ß1j) tillåts att variera mellan
grupper har vi nu två makromodeller:
L2: Varierande intercept:

β =β +μ

0j

(7)

L2: Varierande effekter:

β =β +μ

1j

(8)

0j

1j

0

1

Genom att kombinera de olika modellerna till en gemensam modell erhålls följande modell:

yij = β 0 + β 1 x1ij + ( μ 0 j + μ 1 jx1ij + e 0 ij )
yij
ß0
ß1
μ0j
μ1j
eij

(9)

Individ i:s grad av politisk aktivitet i område j
Genomsnittlig grad av politisk aktivitet över alla områden j1, j2 … jn
Det genomsnittliga sambandet (lutningen) mellan SES och grad av
politiskt aktivitet över alla områden j1, j2 … jn
Residual för område j, dvs område j:s avvikelse från ß0j
Residual för område j, dvs område j:s avvikelse från ß1j
Residual för individ i, i område j

De antaganden som görs är följande:

⎛ ⎡σ2
⎤
μ0j
L 2 : Var μ 1 j ~ N ⎜ 0, ⎢ μ 0
2
⎜ ⎢σ μ 0 μ1 σ μ1 ⎥⎥
⎦
⎝ ⎣
2
L1 : Var [e0 ij ] ~ N 0, σ e 0

[ ]

(

)

⎞
⎟
⎟
⎠

I den enklare RI-modellen kan den totala variansen beräknas enkelt genom att
summera residualtermerna på nivå-1 och 2. Men med RC-modellen blir det mer
komplicerat. Den totala variansen är en kvadratisk funktion av förklaringsvariabeln x1ij:

Var (e 0 ij + e1ij x1ij ) = σ e20 + 2σ e 0 e1 x1ij + σ e21 x ij2
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Om den skattade covariansen (σe0e1) blir stor och positiv innebär det inte bara att
individer med högre SES i genomsnitt deltar i högre utsträckning (positiv effekt
β1) än individer med lägre SES, utan också att de är mer variabla. En stor, negativ covarians innebär tvärtom att individer med högre SES är mindre variabla i
sitt deltagande än individer med lägre SES.

Logistisk flernivåanalys
Linjär regression förutsätter att den beroende variabeln är kontinuerlig, dvs. att
den kan anta vilka värden som helst. Det som komplicerar flernivåanalysen i den
här avhandlingen är att den beroende variabeln politiskt deltagande är binär, dvs.
att den bara kan anta värdena noll eller ett. Antingen har individen deltagit (1)
eller inte (0). När så är fallet är det nödvändigt att tillämpa logistisk flernivåanalys (Menard 1995; Pampel 2000; Joanne Peng 2002).
Sannolikheten för att individen har röstat, yij = 1 antas vara πi. Den vanliga logistiska regressionsmodellen har följande utseende:

f (πi) =β 0 + β 1 xi
Genom en log-link funktion transformeras förhållandet så att det blir linjärt:
⎛ π1 ⎞
⎟⎟ = β 0 + β 1 xi
f (πi ) = log⎜⎜
⎝ (1 − πi ) ⎠

där

π

i

(1 − πi )
är oddsen12 för att yij = 1

12

Eftersom odds är svårtolkade kan det vara enklare att redovisa resultaten i termer av sannolikhet:
→
exp(β 0 + β1 x1 )
π
β
β x
i

(1 − πi )

= e 0 ×e

1 1

πi =

1 + exp(β 0 + β1 x1 )
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Mikro- respektive makromodellerna i en logistisk flernivåanalys ser ut på följande sätt:
L1: log it (πij ) =
L2:

β +β x

β =β +μ
0j

0

0j

1

ij

(10)
(11)

0j

Den kombinerade modellen får följande utseende,

log it (πij ) = log

π

1

(1 − πi )

= β 0 + β 1 xij + μ 0 j

(12)

Precis som i fallet med den linjära RI-modellen så har makromodellen två delar,
en fixerad del ( β 0 + β 1 xi ) och en gruppspecifik residual (µ0j). Liksom tidigare
antas att den senare
följer en normalfördelning, att den har medelvärdet noll och
2
σ
e
0
att variansen ( ) är konstant. Det finns dock en viktig skillnad jämfört med
tidigare. Residualvariansen på individnivå (eij) finns inte med i modellen ovan
eftersom den beror på den underliggande sannolikheten (se Browne, Subramanian et al. 2005). Denna varians antas vara binomial och ges därför värdet ett
(1)13.
För att avgöra hur stor del av variansen som härrör från respektive nivå är det
möjlig att kalkylera en VPC statistika – Variance Partitioning Coefficient. I en
enkel linjär RI-modell är denna samma som intraclass correlation coefficient
(dvs. som korrelationen mellan två individer inom samma grupp). Men när den
beroende variabeln är binär blir det lite mer komplicerat eftersom värdet på
statistikan kommer att bero på förklaringsvariablerna i regressionsmodellen. Det
finns ett flertal olika sätt att kalkylera VPC för diskreta svarsvariabler (se Goldstein, Browne et al. 2002). Den teknik som används i den avhandlingen är en
tröskelmodell där residualvariansen på individnivå antas vara π2/ 3≈ 3,29. VPC
kan då kalkyleras med hjälp av formeln: σμ20 /(σμ20 + 3,29) (Snijders & Bosker
2004; Browne, Subramanian et al. 2005).
Ytterligare en skillnad är att parametrarna i en linjär modell skattas med
hjälp av Maximum Likelihood metod. När den beroende variabeln är binär an-

13

Vissa program (även LMwiN) innehåller dock en funktion som gör det möjligt att kalkylera
residualvariansen på den lägsta nivån. En varians som är mindre än 1(underdispersion) tyder vanligtvis på en misspecificerad modell, t.ex. att viktiga interaktionseffekter utelämnats. En varians
större än 1 (overdispersion) kan bero på extrema outliers eller att man helt bortsett från en relevant
nivå, eller att antalet observationer i grupperna är mycket få (Snijders & Bosker 2004, 108). I
empirikapitlen har residualvariansen skattats men detta redovisas inte eftersom det enbart använts
för att utvärdera modellerna.
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vänds istället quasi-likelihood metoder vilket innebär att den icke-linjära funktionen transformeras (med Taylor series expansion) till att bli approximativt
linjär. Två typer av approximationer finns, första ordningen (1st order Taylor
expansion) och andra ordningens expansion (2nd order Taylor expansion). Det
är möjligt att välja mellan två estimeringsprocedurer, MQL (Marginal QuasiLikelihood) och PQL (Predictive/Penalized Quasi-Likelihood). Den som vanligen används, 1st order MQL ger en stabil men förhållandevis grov skattning av
parametrarna som tenderar att vara systematiskt underskattade. Detta gäller
framförallt när antalet individobservationer inom grupperna är litet och/eller när
den beroende variabeln är skev. Sammantaget gör detta att 2nd order PQL är att
föredra. Det är också denna teknik som genomgående använts. Nackdelen med
denna är att komplexare modeller tenderar att inte konvergera (Snijders & Bosker 2004, 108-109).
Att utvärdera logistiska ml-modeller är problematiskt. När den beroende variabeln är kontinuerlig kalkyleras en likelihood statistika (-2LL) men denna är
inte robust när den beroende variabeln är binär, och kalkyleras därför inte i
dataprogrammet MLwiN. Istället kalkyleras en Wald statistika som baserar sig
på en χi2-fördelning.

Flernivåanalys och variansanalys – en jämförelse
RI-modellen påminner om en ANOVA modell. Variansanalys (ANCOVA/
ANOVA) kan skattas med hjälp av vanlig OLS-regression och innebär att grupper jämförs genom att dummyvariabler och interaktionsvariabler inkluderas i
regressionsmodellen.14 Så varför inte använda variansanalys?
ANOVA innebär att varje grupp representeras av en dummyvariabel i regressionsekvationen. För att jämföra j grupper måste j-1 parametrar skattas. Detta
blir ett problem om antalet grupper är stort. Variansanalys innebär nämligen att
en separat regressionslinje skattas för varje grupp och att en av grupperna utses
till referens mot vilken de andra jämförs. Variansanalys förutsätter att antalet
observationer inom varje grupp är relativt många och att gruppstorleken, nj inte
varierar alltför kraftigt. Om antalet observationer är få inom en eller flera grupper blir reliabiliteten i skattningarna låg. Varierande gruppstorlek är emellertid
regel snarare än undantag, något som dock inte utgör något hinder för
flernivåanalys. Tekniken kan hantera att en eller flera grupper har så få observa-

14

ANOVA modellen, y i = β 0 + β 1 x 1 i + β 2 x 2 i + ... + β n x ni + e i ,
x1 = 1 för grupp
j, (j=1, 2…n)
= 0 för alla andra grupper

(

eij ~ N 0, σ i2

)
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tioner som en, så länge som flertalet av grupperna har ett större n (Snijders &
Bosker 2004).
Flernivåanalys kan betraktas som en procedur i två steg. Istället för att skatta
en modell för varje område skattas ett gemensamt intercept och en gemensam
regressionskoefficient för samtliga grupper. Dessa termer estimeras med hjälp
av hela datasetet. Man kan säga att tekniken utnyttjar och poolar all tillgänglig
information för att skatta denna gemensamma regressionslinje. Därefter kombineras denna information med platsspecifik sådan för att möjliggöra prediktioner för platsspecifika intercept och regressionskoefficienter (Jones & Duncan
1998, 110-111). Varierande gruppstorlek hanteras med precisionsbaserad viktning så att grupper med fler observationer kommer att tillmätas större betydelse i
skattningen av den allmänna regressionslinjen (Rasbash, Steele et al. 2004, 2627). Grupper med få observationer viktas nedåt: ”(…) the predicitions for such a
place will be ‘down-weighted’ or ‘shrunk’ towards the overall fixed relationship. (…) In Bayesian terminology, these predictions are known as the posterior
residual estimates” (Jones & Duncan 1998, 111) De estimat som genereras med
variansanalys tenderar därför vara mer variabla jämfört med flernivåanalysens
(Jones & Duncan 1998, 110).
En ytterligare mycket viktig skillnad mellan teknikerna är att grupperna i
flernivåanalys betraktas som ett urval från en större population medan de i
ANOVA/ANCOVA betraktas som att de utgör hela populationen. Med flernivåanalys kan således inferenser om en större population dras medan resultat från
variansanalys i strikt mening endast kan sägas gälla de studerade grupperna
(Jones & Duncan 1998, 110-111; Rasbash, Steele et al. 2004, 26-27). Detta förutsätter att antalet grupper i en flernivåanalys är relativt stort och att de är
slumpmässigt valda.
Det aktualiserar frågan om hur många observationer som krävs för en flernivåanalys? Litteraturen är inte entydig på den här punkten och de flesta författare undviker att ge några tumregler. En riktlinje är dock 25-regeln vilken innebär att båda antalet grupper och antalet individer per grupp inte bör understiga
just 25. Ett stort antal individobservationer i respektive grupp kan inte kompensera för ett litet antal gruppobservationer. Ett upplägg med hundratals respondenter fördelade över fem grupper är således inte att rekommendera (Jones
& Duncan 1998). Eftersom observationerna på respektive nivå betraktas som ett
slumpmässigt urval så faller dock frågan om lämpligt antal tillbaka på populationens storlek.
Sammanfattningsvis kan konstateras att variansanalys är användbar då antalet grupper är förhållandevis litet, då antalet observationer inom grupperna är
stort och då intresset riktas mot de analyserade objekten och inte på att dra generella slutsatser om någon större population (Jones & Duncan 1998, 110). Men
om så inte är fallet, är flernivåanalys att föredra.
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KAPITEL FEM

Mellan Haparanda och Smygehuk
– Den kommunala kontexten

Som tidigare framgått så är kontextanalytiker vanligtvis intresserade av grannskapet som kontext (se t.ex. Huckfeldt 1986), och då framförallt effekter av att
vara bosatt i socioekonomiskt missgynnade sådana (Friedrichs & Blasius 2003).
Utifrån resonemanget om social interaktion och personlig observation som överföringsmekanismer kan det tyckas logiskt att utgå från den mest näraliggande
kontexten (Books & Prysby 1991, 3). Men det finns också skäl att beakta mindre
näraliggande kontexter. Huckfeldt och Sprague (1993, 299) menar t.ex. att det
är, ”(…) a mistake to believe that more intimately defined environments are
more important than environments that are larger and more impersonal”. För att
verkligen kunna pröva hypotesen om områdeseffekter på politiskt deltagande så
måste vi, som jag argumenterade i inledningskapitlet, lämna öppet för att områdeseffekter skulle kunna uppstå även i andra typer av kontexter än den mest
näraliggande. Människor är rörliga och kan tillbringa vardagen på flera olika
platser. Bostaden kan vara belägen på en plats, skolan eller arbetsplatsen på en
annan medan fritiden tillbringas på en tredje. Siffror visar också att arbetspendlingen ökar i Sverige vilket betyder att människor exponeras för intryck från
flera olika kontexter (Lidström 2006).
Särskilt viktigt är det att pröva olika kontexter i det svenska fallet eftersom
kunskaperna om kontextuella effekter är begränsade. För att kunna besvara frågan om någon plats är relevant för medborgares politiska deltagande, måste
således olika nivåer av geografiska kontexter prövas. I det här kapitlet får kommunen operationalisera den geografiska kontexten.
Kapitlet är disponerat enligt följande. Först diskuteras ett antal metodologiska
aspekter som är specifika för det material som används i den första delen av
avhandlingen. Därefter redovisas de empiriska analyserna. Varje deltagandeform, valdeltagande, kontakter och manifestationer, presenteras var för sig. I det
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här kapitlet förekommer också en tredje deltagandeform, informella deltagandeformer1, vilken jag kommer att beskriva mer i detalj senare.
Först redovisas bivariata analyser med aggregerade data och därefter multivariata flernivåanalyser som baseras på individdata. Kapitlet avslutas med en
uppsummering av de centrala resultaten.

5.1 Metod och material
För analyserna i det här kapitlet kommer två material att användas, dels Stadsdemokratiundersökningen som redan tidigare beskrivits i metodkapitlet, men
också sekundärmaterial i form av SOM-undersökningarna. Dessa två kompletterar i viss mån varandras svagheter respektive styrkor. SOM-materialet omfattar
många kommuner med få individobservationer i varje. Stadsdemokratiundersökningen utgörs av ett mindre antal kommuner men antalet respondenter per
grupp är större. Motivet till att använda båda materialen är att resultaten går att
tolka med större säkerhet om det skulle visa sig att de pekar åt samma håll. Ett
annat skäl att använda SOM-undersökningarna är att det möjliggör analyser av
informella deltagandeformer, vilket breddar studien.

Stadsdemokratiundersökningen
De 38 kommunerna i Stadsdemokratiundersökningen valdes, som tidigare framgått, för att de är stadsregioner som bildar arbetsmarknadsområden.2 Designen
gör att det finns en inbyggd skevhet i materialet med avseende på geografisk
spridning. Sexton av kommunerna är västkustkommuner inom Göteborgs arbetsmarknadsområde, fyra ligger i Östergötland, tre i Värmland, tre i Dalarna,
sex i Småland och sex i Västerbotten. Detta aktualiserar frågan om huruvida det
finns någon regional kontext som också måste beaktas i analyserna. Om så hade
varit fallet skulle detta dock ha framkommit i flernivåanalyserna genom att individobservationer inom samma stadsregion skulle ha bildat sammanhängande
kluster. Några sådana iakttagelser har dock inte gjorts och jag menar därför att
kommunerna kan hanteras oberoende av vilken region de tillhör. Ett alternativ
hade kunnat vara att utföra en flernivåanalys med tre nivåer: individ, kommun
och region. Men eftersom inte bara respondenterna utan också kommuner och
regioner betraktas som ett urval från en större population, är antalet arbetsmarknadsregioner (7 stycken) för litet för en trenivåanalys.

1

Begreppet informella deltagandeformer har lånats från Norén-Bretzer (2004).
Arbetsmarknadsområden definieras utifrån pendlingsmönster över kommungränser (Lidström
2006).

2
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Antalet svarande respondenter per kommun framgår av tabell 5.1. Det totala
antalet uppgår till 7 203 personer fördelade över 38 kommuner. Det genomsnittliga antalet svarande är 190 per kommun. Kommunernas relativa befolkningsstorlek återspeglas i antalet respondenter som i Bjurholm är 30 och i Göteborg
1 150. Internt bortfall gör dock att det effektiva antalet observationer som kan
användas i analyserna blir mindre.
Tabell 5.1 Stadsdemokratiundersökningen: antal svarande respondenter samt antal
individobservationer per kommun.
Kommuner: 38
Respondenter: 7 204

Göteborg

Antal svarande per kommun:
Medelvärde: 190
Median: 94
Min: 30
Max: 1150

Alingsås

97 Stenungsund

57 Norrköping

886 Avesta

Härryda

77 Tjörn

34 Finspång

159 Hedemora

Ale

1150 Orust
77 Partille

Kungsbacka

158 Vårgårda

Kungälv

102 Öckerö

Lilla Edet

36 Umeå

Lerum
Mark
Mölndal

37 Vindeln

63 Högsby

94 Vännäs

81 Mönsterås

32 Söderköping
33 Valdemarsvik

83
149
288
203

96 Hofors

131

61 Värnamo

364

1024 Karlskoga

374 Gnosjö

125

87 Bjurholm

30 Degerfors

134 Sävsjö

136

91 Nordmaling

68 Storfors

141 Robertsfors

67 Oskarshamn

61
318

Antalet individobservationer skiljer sig väsentligt åt mellan kommunerna. Varierande gruppstorlek utgör dock inte något problem i flernivåanalys eftersom
grupperna precisionsviktas på basis av antalet observationer inom respektive
grupp. Kommuner med förhållandevis få respondenter har således liten betydelse vid skattningen av den allmänna regresssionslinje som gäller över alla kommuner. Kommuner med många observationer har tvärtom stor betydelse för
detsamma.

SOM-undersökningarna
SOM-undersökningarna genomförs årligen i två parallella undersökningar: RiksSOM 1 och Riks-SOM 2. Dessa omfattar vardera ett riksrepresentativt urval om
3 000 personer i åldrarna 15 till 85 år. Urvalet dras inte utifrån några geografiska
hänsyn men eftersom det är slumpmässigt blir den geografiska spridningen
jämn. De flesta av landets kommuner finns därför ”representerade” i materialet.
Trots urvalets storlek blir antalet individobservationer per kommun i många fall
litet då svarspersonerna fördelas över landets närmare 300 kommuner. Som jag
diskuterat tidigare finns inte några bra tumregler för hur många individ- respektive gruppobservationer som krävs för flernivåanalys. Rent tekniskt är varierande gruppstorlek inte något problem, men oavsett det, kan en eller två individer
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svårligen betraktas som representativa för en hel kommun. Osäkerheten i skattningarna blir med andra ord stor. Få observationer på den lägre nivån innebär
också begränsad variation i såväl oberoende som beroende variabler. De resultat
som redovisas baserar sig därför på analyser i vilka endast kommuner med fler
än tio respondenter inkluderats. Kommuner med färre antal svarande har exkluderats. Analyserna har dock även upprepats med samtliga kommuner och med
endast kommuner med fler än 3o svarande. Resultaten skiljer sig dock ytterst
marginellt.
Fyra SOM-undersökningar används, Riks-SOM (1 och 2) 2002, Riks-SOM
(1) 2003 i samt Riks-SOM (2) 2004. Riks-SOM (1 och 2) 2002 genomfördes på
hösten efter de allmänna valen och inkluderade en fråga om valdeltagande: ”Vilket parti röstade Du på i valen 2002?”. Svarsalternativen utgjordes av en lista
med samtliga partier (inklusive ”annat parti”), ett alternativ för vardera ”röstade
blankt”, ”ej röstberättigad” samt ”röstade ej”. Den aktuella undersökningen
besvarades av 3 609 respondenter (60 procents svarsfrekvens) i 283 kommuner.
Fokus i avhandlingen är på politiskt deltagande som syftar till att påverka beslutsfattande på lokal nivå (röstning, kontakter och manifestationer) men RiksSOM (1) 2003 och Riks-SOM (2) 2004 inkluderade också frågor om politiskt
deltagande av mer allmän, informell karaktär. Frågan3 som analyserats hade
likartad formulering i de båda undersökningarna: ”Det finns olika sätt att som
medborgare försöka åstadkomma förbättringar eller motverka försämringar i
samhället. Har du under de senaste 12 månaderna gjort något av följande?”
Svarsalternativen bestod av ”skrivit under namninsamling”, ”deltagit i demonstration”, ”arbetat i organisation”, ”kontaktat/medverkat i press, radio eller tv”,
”deltagit i kampanj på Internet” samt ”bojkottat/medvet köpt vis produkt av
politiskt, etiskt eller miljömässigt skäl”. Deltagande kan i det här sammanhanget
handla om alltifrån att demonstrera mot en sjukhusnedläggning till att skriva
under ett Internetupprop mot svensk vapenexport. Deltagandet kan således rikta
sig mot såväl offentliga som privata aktörer och röra alltifrån lokala till nationella och internationella frågor. Motivet till att ändå lyfta in den här delen av studien i avhandlingen är att den utgör ett intressant komplement till de resultat som
framkommer i Stadsdemokratiundersökningen som mer specifikt fokuserar på
lokalpolitiskt deltagande. Variabeln informella deltagandeformer skiljer sig från
de andra deltagandevariablerna eftersom den inte är binär. Variabeln kan anta
fyra värden, deltagit i en aktivitet (1), deltagit i två aktiviteter (2), deltagit i tre
aktiviteter (3) samt deltagit i fyra eller fler aktiviteter (4).
Jag har valt att slå samman de två undersökningarna från 2003 och 2004 för
att öka antalet observationer per kommun. Undersökningarna genomfördes för-

3

Frågan återges i sin helhet i Appendix C.
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visso med ett års mellanrum men frågorna samt svarsalternativen var näst intill
identiska. Rent hypotetiskt innebär detta förfarande att individer skulle kunna
förekomma två gånger i materialet, men risken för detta bedöms vara minimal.
Riks-SOM (1) 2003 besvarades av 1 816 personer och Riks-SOM (2) 2004 av
1 774 respondenter vilket motsvarar svarsfrekvenser om 61 respektive 59 procent.4 Genom att slå samman de två datamaterialen erhölls totalt 3 590 respondenter fördelade över 285 kommuner. Mer om antalet individobservationer per
kommun framgår i Appendix C.

5.2 De kommunala kontexterna
Innan vi går in på den emiriska analysen ska jag helt kort presentera Stadsdemokratiundersökningens 38 kommuner. I tabell 5.2 beskrivs dessa utifrån socioekonomisk komposition och jämförs mot riksgenomsnittet vilket ger en indikation om deras representativitet. I Appendix C redovisas även socioekonomisk
komposition för respektive kommun.
Urvalskommunerna är större än riksgenomsnittet. Spännvidden är dock stor,
från Sveriges minsta kommun Bjurholm med drygt 2 600 invånare till storstaden
Göteborg med sina närmare 480 000 invånare. Göteborg drar tillsammans med
de andra två stora kommunerna Norrköping och Umeå upp det genomsnittliga
befolkningsantalet, men medianvärdet står i paritet med det i riket. Förvärvsgraden är något högre i urvalet jämfört med nationellt. Lägst förvärvsgrad har Göteborg med 70,7 procent och högst har Gnosjö med 86,5 procent. Den högre
förvärvsgraden återspeglas också på arbetslösheten som är något lägre jämfört
med rikssnittet. Återigen är det Gnosjö som har den lägsta öppna arbetslösheten
medan Norrköping har den högsta. I Appendix C finns en fullständig tabell över
den socioekonomiska kompositionen i var och en av de 38 kommunerna i Stadsdemokratiundersökningen.

4

Antalet svarande respondenter i Riks-SOM (1) 2003 var totalt 3 675 personer (61 procents svarsfrekvens) och i Riks-SOM (2) 2004, 3 612 (60 procent).
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Tabell 5.2 Deskription av 38 kommuner (Stadsdemokratiundersökningen) med
avseende på befolkningsmässig komposition. Jämförelse med riket.

Folkmängd
Befolkningstäthet

Riket
(289)

Urval (38)

Min.

Max.

Std.

Medelvärde

30 893

37 243

2 608

474 921

77 319

Median

15 301

15 349

Medelvärde

125,4

103,2

2

1 054

202,1

26

31

77,3

79,0

70,7

86,5

3,5

Genomsnitt år 2002

3,1

2,6

1,4

4,6

0,7

Genomsnitt 1996-2002

4,9

4,2

1,6

6,5

1,1

Andel motsv. grundskola

30,2

30,3

16,6

41,9

5,4

Andel motsv.
universitet/högskola

20,4

20,9

12,2

41,8

7,1

Median
Andel förvärvsarbetande,
20-64 år
Andel öppet arbetslösa
Utbildningsnivå

Andel socialbidragsmottagare

3,5

3,5

1,6

7,9

1,2

Medelinkomst (tkr)

180,8

184,8

154,3

223,4

17,6

Andel utrikesfödda

8,5

8,3

2,6

19,4

3,8

Källa: Bearbetning av data från Statistikdatabasen (SCB), www.scb.se, samt Arbetsmarknadsstatistik från AMV, www.amv.se.
Kommentar: Stadsdemokratiundersökningen genomfördes i två etapper. Den första etappen
omfattade kommunerna Bjurholm, Finspång, Nordmaling, Norrköping, Robertsfors, Söderköping, Umeå, Valdemarsvik, Vindeln samt Vännäs, och genomfördes andra halvåret 2002. Den
andra etappen omfattade resterande 28 kommuner och genomfördes under 2003. Statistiken i
tabellen ovan är dock per 2002-12-31, både för de 38 kommunerna och för samtliga 289 kommuner. Arbetslöshetsstatistiken är dock ett undantag eftersom det baserar sig på ett årsmedelvärde för år 2002.

Kommunerna som täcks in i SOM-materialet (både de i 2002-års upplaga och de
i 2003/2004 års undersökning) beskrivs utifrån socioekonomisk komposition
och jämförs med riksgenomsnittet i tabell 5.3. Det råder störst skillnad mellan
urvalskommunerna och populationen med avseende på befolkningsstorlek. Det
genomsnittliga invånarantalet i landets kommuner för det aktuella året var drygt
30 000 medan motsvarande siffra för de två grupperna av urvalskommuner är
mer än dubbelt så hög, närmare 70 000 respektive 65 000 invånare. Enligt den
kommungruppsindelning som gällde fram till år 2004 klassificerades 26 kommuner som större städer och 40 som medelstora städer, vilket motsvarar ungefär
nio respektive 14 procent av Sveriges kommuner. I urvalet om 94 kommuner
finns samtliga större städer representerade vilket innebär att de utgör närmare 28
procent av urvalet. 25 kommuner ur gruppen medelstora städer finns med vilket
motsvarar ungefär 27 procent av urvalet. Även i den andra urvalsgruppen om
104 kommuner ingår samtliga större stadskommuner vilket motsvarar ungefär
25 procent av urvalet. 32 kommuner, dvs. 31 procent av urvalet består av medel-
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stora städer. Landsbygds- och småkommuner (som företrädesvis är glesbygdskommuner) är således kraftigt underrepresenterade.
Tabell 5.3 Deskription av de kommuner som täcks in i SOM-materialet, med
avseende på befolkningsmässig komposition. Jämförelse med riket.
Riks-SOM (1 och 2)
2002
Riket
(289)

Urval (94)

Medelvärde

30 893

68 106

Median

15 301

41 635

Medelvärde

125,4

300,0

Median

26,0

73,5

77,3

77,4

63,4

85,6

Genomsnitt år 2002

3,1

3,1

1,4

Genomsnitt 1996-2002

4,9

4,7

1,0

Andel motsv. grundskola

30,2

26,1

Andel motsv. univ./hsk.

20,4

25,3

3,5

Medelinkomst (tkr)
Andel utrikesfödda

Folkmängd
Befolkningstäthet
Andel förvärvsarbetande,
20-64 år
Andel öppet arbetslösa
Utbildningsnivå
Andel socialbidragsmottagare

Min.

Max.

14 237 758 828

Riks-SOM (1) 2003,
Riks-SOM 2 (2004)
Urval (104)
64 340

Min.

Max.

16 761 758 148

38 828
7

4 039

267,3

1

4 039

77,2

63,4

85,6

6,0

3,2

1,4

6,0

4,0

4,9

2,0

8,7

11,7

37,7

26,6

14,9

37,7

14,2

56,9

25,6

14,2

55,7

3,7

0,6

9,8

3,8

0,6

9,8

180,8

194,2

16,9

342,5

190,1

162,8

290

8,5

10,4

3,6

32,9

10,3

3,6

32,9

59

Källa: Bearbetning av data från Statistikdatabasen (SCB), www.scb.se, samt Arbetsmarknadsstatistik från AMV, www.amv.se.
Kommentar: Statistiken för riket samt för Riks-SOM 2002 gäller per 2002-12-31 medan de för
Riks-SOM 2003 och 2004 gäller för 2003-12-31 respektive 2004-12-31.

En jämförelse mellan de två grupperna och populationen med avseende på arbetslöshetsnivå, sysselsättningsgrad och andel biståndsmottagare visar att skillnaderna är förhållandevis små. Att urvalskommunerna i många fall är befolkningsmässigt stora återspeglas dock i högre utbildningsnivå och medelinkomst
än i riket i genomsnitt. Sett över landets samtliga kommuner är det ungefär en
femtedel som har motsvarande universitets- eller högskoleutbildning jämfört
med en fjärdedel i urvalskommunerna. Likaså är medelinkomsten något högre
jämfört med riksgenomsnittet.
För att erhålla ett mått på den socioekonomiska kompositionen i respektive
kommun har ett socioekonomiskt index konstruerats. Variablerna folkmängd,
förvärvsarbetande, andel öppet arbetslösa år 2002, andel lågutbildade, andel
högutbildade, andel socialbidragsmottagare samt medelinkomst kombinerades i
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en faktoranalys.5 Två dimensioner föll ut, en socioekonomisk sådan och en som
fångar grad av urbanisering. Ett lågt negativt värde på SES-indexet betyder att
andelen individer med låg SES utgör en hög andel av kommunens invånare
medan ett högt positivt värde innebär att kommunen har hög andel resursstarka
invånare. Ett lågt negativt värde på urbaniseringsindexet betyder låg grad av
urbanisering och ett högt positivt värde dess motsats, hög grad av urbanisering.

5.3 Politiskt deltagande i ett varierat kommunlandskap
Valdeltagande i kommunvalet
För att ge en beskrivning av hur valdeltagandet ser ut i olika typer av kommuner
har jag valt att använda den indelning i olika kommuntyper som utvecklats av
Sveriges Kommuner och Landsting. Grupperingen i olika kommuntyper är en
grov klassificering av landets kommuner men ändå ett användbart sätt att inledningsvis illustrera hur valdeltagandet fördelar sig.
Diagram 5.1 Genomsnittligt valdeltagande i kommunalvalet 2002 efter kommuntyp.
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Källa: Bearbetning av valdata från Statistikdatabasen (SCB), www.scb.se.

5
Landets samtliga kommuner ingår i faktoranalysen vilket innebär att värdet på respektive index
anger SES och urbaniseringsgrad för varje kommun i förhållande till riket. I SES-indexet ingår
variablerna förvärvsgrad, arbetslöshet samt andel socialbidragsmottagare (Eigenvalue 2,094) och i
urbanindexet folkmängd, andel låg-/högutbildade samt medelinkomst (Eigenvalue 3,128). KMO
vid varimaxroterad faktorlösning är 0,711 och total andel förklarad varians, 74,6 procent. SESindexet varierar mellan -347 (Haparanda) och +248 (Nykvarn) och urbanindexet mellan -146
(Svenljunga) och +434 (Danderyd).
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Det genomsnittliga valdeltagandet var lägst i de tre storstadskommunerna,
Stockholm, Göteborg och Malmö. Den enda grupp där det genomsnittliga valdeltagandet var över 80 procent var pendlingskommunerna. Bland dessa finns
många socioekonomiskt välmående förorter främst i Stockholmsområdet, såsom
Danderyd och Lidingö. Variationen mellan pendlingskommunerna är dock stor.
Skånekommunen Lomma hade det högsta valdeltagandet i landet med 87,7 procents röstande i kommunvalet. I samma grupp återfinns dock också Stockholmsförorten Botkyrka där endast 68,7 procent röstade. Av de tio kommuner6 som
hade högst valdeltagande är nio förortskommuner. Valdeltagandet var lägst i den
norrbottniska gränskommunen Haparanda där endast drygt hälften, 57,7 procent
av de röstberättigade sade sitt i kommunalvalet. De tio kommuner7 som hade
lägst valdeltagande består framförallt av landsbygds-, glesbygds- och mindre
kommuner. Undantaget är Botkyrka som redan tidigare nämnts.
Men om vi återgår till diagram 5.1 ovan kan konstateras att det egentligen
bara är storstads- och förortskommunerna som utmärker sig. Den förstnämnda
gruppen för att de uppvisar relativt sett lågt deltagande och den andra pga. relativt sett högt valdeltagande. De andra kommungrupperna varierar mellan cirka
76 och 78 procent. Valdeltagandet i gruppen glesbygdskommuner är något lägre
än i de andra kommuntyperna. Inomgruppsvariationen är större än den mellan
kommuntyperna. Den senare utgör ungefär 12 procent av den totala variansen.
Ett första steg i analysen är att genomföra en variansanalys vilken redovisas i
tabell 5.4. Genom att gruppera kommunerna med avseende på socioekonomisk
komposition är det möjligt att undersöka ett eventuellt samband mellan detta och
valdeltagande. Kommunerna har klassificerats utifrån kvartilavstånd på det SESindex som beskrivits tidigare.8 Grupp ett och två har värden som ligger under det
genomsnittliga värdet på indexet medan grupp tre och fyra har värden som ligger över detsamma.

6

Lomma (87,7 procent), Vellinge (87,3 procent), Danderyd (86,2 procent), Ekerö (85,3 procent),
Täby (85,1 procent), Öckerö (84,3 procent), Lidingö (84,0 procent), Vaxholm (83,7 procent),
Staffanstorp (83,7 procent) samt Ydre (83,6 procent).
7
Haparanda (57,7 procent). Strömstad (66,1 procent), Eda (67,6 procent), Botkyrka (68,7 procent),
Årjäng (69,0 procent), Dals-Ed (70,4 procent), Älvdalen (70,6 procent), Ljusdal (70,8 procent),
Övertorneå (70,9 procent) samt Tomelilla ((71,6 procent).
8
Även andra sätt att klassificera kommunerna har använts med liknande resultat som följd.
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Tabell 5.4 Variansanalys (ANOVA) med valdeltagande på aggregerad nivå som
beroende variabel (populationsdata). Kommunerna klassificerade utifrån SES-index.
SOM-undersökningens Stadsdemokratiundersökningens
kommuner (94)
kommuner (38)

Landets samtliga
kommuner (289)

Medelvärde

Std.

Grupp 1: låg SES

Medelvärde Std.
76,4

3,71

72

N

Medelvärde Std.
76,9

3,10 26

N

77,5

2,44

5

Grupp 2: låg/medel SES

76,9

3,27

72

78,7

2,24 22

76,6

2,57

5

Grupp 3: medel/hög SES

78,3

2,40

73

78,5

2,17 22

78,6

2,22

12

Grupp 4: hög SES

80,3

2,92

72

81,5

2,87 24

80,5

2,25

16

Totalt

78,0

3,45 289

78,9

3,11 94

79,0

2,65

38

Lev. 2 Var

662,258

264,986

78,475

Lev. 1 Var.

2762,231

632,706

180,584

Var. Tot.

3424,489

897,692

259,060

Eta. Sq.

,193***

,295***

,303***

F-värde

22,777

12,425

4,925

N

*** signifikant på 99-procents nivån.
Kommentar: kommunerna klassificerade utifrån kvartilavstånd.

Oavsett om samtliga kommuner ingår i analysen eller om endast de kommuner
som Stadsdemokrati- respektive SOM-undersökningarna innefattar, blir resultatet detsamma. Sambandet mellan socioekonomisk komposition och valdeltagande på aggregerad nivå är starkt och linjärt. Ju mer socioekonomiskt välmående
kommunerna är, desto högre är också valdeltagandet. Andelen röstande är ungefär lika hög i kommuner med låg/medellåg SES, 76,4 respektive 76,9 procent. I
gruppen med medelhög är siffran betydligt högre 78,3 procent. Högst är den i de
rikaste kommunerna som har 80,3 procents valdeltagande i genomsnitt. Mellangruppsvariansen utgör cirka tjugo procent av den totala variansen. Är det då så
att medborgare i fattiga kommuner röstar i lägre utsträckning än invånare i rika
kommuner oavsett deras egen bakgrund? Eller beror det här mönstret på koncentrationseffekter, dvs. att många resurssvaga respektive resursstarka är koncentrerade till vissa kommuner och att effekten försvinner vid kontroll för individvariabler? Det finns bara ett sätt att avgöra detta, genom en multivariat
flernivåanalys som gör det möjligt att analysera variation både på kommun- och
individnivå. En sådan redovisas i tabell 5.5 på nästa sida.
Den första modellen i denna är en nollmodell dvs. den innehåller inte några
prediktionsvariabler utan endast en konstant. Eftersom den beroende variabeln
är binär så antas variationen på individnivå vara ett (1). Den parameter som är
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intressant är interceptvariansen9 (Ωμ) som är ett mått på variationen mellan
kommunerna. Det finns förvisso en liten variation runt interceptet (0,029) men
standardfelets storlek är ännu större vilket innebär att den inte är signifikant. För
att få en uppfattning om hur stor del av variationen som härrör från kommunnivå
så kan en VPC10 (Variance Partitioning Coefficient) kalkyleras. Denna visar att
ungefär 0,9 procent av variationen är på kommunnivå vilket i praktiken innebär
att den är försumbar.
När de socioekonomiska individvariablerna inkluderas i modell A går variansen mellan kommunerna mot noll. När de sociopolitiska resurserna i form av
politiskt intresse och organisationsmedlemskap lyfts in i modell B stiger återigen
interceptvariansen. Samma sak inträffar i modell C som inkluderar samtliga
kontrollvariabler på individnivå. Detta kan förefalla märkligt men detta kan
inträffa när en eller flera oberoende variabler har en stark effekt på den beroende
variabeln. Ibland kan även storleken på de skattade regressionskoefficienterna
på de övriga förklaringsvariablerna i modellen, bli större (Snijders & Bosker
2004, 217). Den inflytelserika variabeln som har en stark effekt på kommunvariansen är politiskt intresse.
En analys har även gjorts med sedvanlig logistisk regressionsanalys. Om det
hade funnits en signifikant variation mellan individers sannolikhet att rösta i
olika kommuner borde regressionskoefficienterna som skattats med flernivåanalys och de som skattats med sedvanlig regression ha skilt sig åt. Men det visar
sig att koefficienterna är ungefär likadana oavsett vilken teknik som används.
Avvikelserna är mycket små, oftast på tredje decimalen, vilket innebär att sedvanlig logistisk regressionsanalys hade fungerat lika bra i det här fallet.
Ett problem med den beroende variabeln är, som påpekats i metodkapitlet, att
den är skev. Orsakerna till detta är bortfall i kombination med att respondenter
sannolikt överskattar sitt röstande. Analyserna har därför upprepats med en viktvariabel som korrigerar den beroende variabeln så att den hamnar i paritet till
andelen röstande i populationen, dvs. det faktiska valdeltagandet i respektive
kommun. Men trots att viktning tillämpas, är inte variationen mellan kommuner
signifikant.

9

Interceptet ska tolkas som de genomsnittliga, logaritmerade oddsen för att en individ ska ha röstat
sett över alla kommuner.
10
Eftersom den beroende variabeln är binär har VPC kalkylerats med en tröskelmodell,
2
yij = β 0 + β 1 x1 + μ 0 j + eij där eij antas ha en logistisk fördelning med variansen π / 3≈ 3,29 vilket
ger VPC: σ μ2 0 /(σ μ2 0 + 3,29) , dvs. 0,029/(0,029+3,29)=0,00874.
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Tabell 5.5 Logistisk flernivåanalys med röstning i kommunalvalet 2002 som beroende
variabel. Två-nivå binomial (2nd order PQL) RIGLS estimat, standardfel inom
parentes. Baseras på Riks-SOM (1 och 2) 2002.
Nollmodell

Modell A

Modell B

Modell C

B
(S.E.)

Odds

B
(S.E.)

Odds

B
(S.E.)

Odds

B
(S.E.)

Odds

2,521***
(,078)

9,497

1,607***
(,235)

4,988

1,103***
(,213)

3,013

,849***
(,259)

2,377

Kön

,353**
(,172)

1,423

,648***
(,181)

1,912

Ålder

,026***
(,005)

1,026

,020***
(,005)

1,020

Utbildning

,638***
(,198)

1,893

,258
(,210)

1,294

Ursprung

-1,205***
(,230)

,300

-1,335***
(,242)

0,263

Sysselsättning

-,014
(,196)

,504

-,010
(,207)

0,990

Inkomst

,193***
(,055)

1,213

,193***
(,058)

1,213

Fixerade effekter
Konstant

Politiskt intresse

1,415***
(,193)

4,116

1,506***
(,205)

4,509

Organisationsmedlemskap 1

,178
,205

1,195

,192
(,210)

1,212

Organisationsmedlemskap 2

,660***
(,270)

1,935

,602**
(,277)

1,826

Stokastiska effekter
Ωε Nivå 1
varians

1
(,000)

1
(,000)

1
(,000)

1
(,000)

Ωμ Nivå 2
varians

,029
(,075)

,007
(,069)

,048
(,088)

,054
(,093)

835,387

793,848

689,191

638,457

Joint Chi2
Stokastiska effekter

,146

,010

,303

,333

Ni

2 086

2 086

2 086

2 086

Nj

94

94

94

94

Joint Chi2
Fixerade effekter

*** signifikant på 99-procents nivån, ** signifikant på 95-procents nivån, * signifikant på 90procentsnivån
Kommentar: Kön: man (0) ref., kvinna (1), Ålder: kontinuerlig, Utbildning: låg (0) ref., hög (1),
Ursprung: ej invandrarbakgrund (0) ref., invandrarbakgrund (1), Sysselsättning: ej förvärvsarbetande (0) ref., förvärvsarbetande (1), Inkomst: 1 (0-100 000 kr) – 8 (700 000- kr), Politiskt intresse: ej intresserad (0) ref., intresserad (1), Organisationsmedlemskap: ej aktiv (0) ref., aktiv i en
organisation (1), aktiv i två organisationer eller fler (2).
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Ett bra sätt att få en bild av variationen på kommunnivå är att studera residualerna (µ0j) på kommunnivå, dvs. oddsen för en slumpmässigt vald respondent som
bor i kommun x ska delta politiskt, i förhållande till genomsnittligt odds oavsett
kommun. Detta illustreras i diagram 5.1. På y-axeln visas oddsen för att en
slumpmässigt vald individ i, i kommun j ska ha röstat och av x-axeln framgår
varje kommuns ranking. De flesta av kommunerna ligger likt ett pärlband runt
genomsnittligt odds som är ett (1). Den som ligger lite lägre jämfört med de
andra är Malmö där oddsen för att rösta är cirka 0,76.
Diagram 5.2 Residualer (μ0j) på kommunnivå med 95-procentiga konfidensintervall
(SOM-materialet).

Hur inflytelserik är då denna observation? Genom att inkludera denna som
dummyvariabel i den fixerade delen av regressionsmodellen (redovisas ej) kan
man få en uppfattning om detta. När så sker blir variansen runt interceptet noll
vilket innebär att variationen härrör från denna kommunobservation. Dummyvariabeln visar sig vara statistiskt säkerställd vilket innebär att respondenter bosatta i Malmö har lägre odds att rösta jämfört med genomsnittet, även vid kontroll
för individvariabler. Det är vanskligt att dra några slutsatser om varför, kanske
kan det tolkas i ljuset av socioekonomisk komposition. Malmö tillhör en av
landets fattigaste kommuner. Trots att oddsen är signifikant lägre här än i andra
kommuner, så är dock skillnaden jämfört med genomsnittet liten, och oddsen att
rösta är fortfarande höga.
Vi ska gå vidare med analyser av valdeltagande med Stadsdemokratiundersökningen som underlag. Dessa redovisas i tabell 5.6 på nästa sida. Interceptvariansen i nollmodellen är noll vilket innebär att sannolikheten att rösta inte
varierar mellan kommunerna.
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Tabell 5.6 Logistisk flernivåanalys med röstning som beroende variabel. Två-nivå
binomial (2nd order PQL) RIGLS estimat, standardfel inom parentes. Baseras på
Stadsdemokratiundersökningen.
Nollmodell
B
(S.E.)

Odds

Modell A
B
(S.E.)

Odds

Modell B
B
(S.E.)

Odds

Modell C
B
(S.E.)

Odds

,144
(,125)

1,155

Fixerade effekter
Konstant

2,244*** 9,431 1,859*** 6,417
(,043)
(,093)

Kön

,153*
(,089)

1,165

,279***
(,093)

1,322

Ålder

,031***
(,003)

1,031

,026**
(,003)

1,026

Utbildning

,827***
(,106)

2,286

,574***
(,112)

1,775

Ursprung

-,855***
(,101)

,425

-,730***
(,107)

,482

Sysselsättning

,492***
(,091)

1,636

,513***
(,096)

1,670

Politiskt intresse

,698*** 2,010
(,105)

,543***
(,108)

1,721

Tilltro

,049
(,054)

1,050

,074
(,056)

1,077

Organisationsmedlemskap 1

,055
(,133)

1,057

,010
(,136)

1,010

Organisationsmedlemskap 2

,525*** 1,690
(,203)

,434**
(,208)

1,543

Partiidentifikation

,553*** 1,742
(,032)

,543***
(,032)

1,721

Stokastiska effekter
Ωε Nivå 1
varians

1
(,000)

1
(,000)

1
(,000)

1
(,000)

Ωμ Nivå 2
varians

,000
(,000)

,000
(,000)

,000
(,000)

,000
(,000)

2746,975

2468,972

1994,077

1900,358

-

-

-

-

Ni

6 321

6 321

6 321

6 321

Nj

38

38

38

38

Joint Chi2
Fixerade effekter
Joint Chi2
Stokastiska effekter

*** signifikant på 99-procents nivån, ** signifikant på 95-procents nivån, * signifikant på 90procentsnivån
Kommentar: Kön: man (0) ref., kvinna (1), Ålder: kontinuerlig, Utbildning: låg (0) ref., hög (1),
Ursprung: ej invandrarbakgrund (0) ref., invandrarbakgrund (1), Sysselsättning: ej förvärvsarbetande (0) ref., förvärvsarbetande (1), Politiskt intresse: ej intresserad (0) ref., intresserad (1),
Tilltro: kontinuerlig (-2) – (+2), Organisationsmedlemskap: ej aktiv (0) ref., aktiv i en organisation
(1), aktiv i två organisationer eller fler (2), Partiidentifikation: kontinuerlig 1-7.
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Som tidigare framgått överskattas röstandet i det enkätmaterial som används.
Analyserna har därför upprepats med en vikt som viktar icke-röstande/röstande
respondenter i förhållande till de faktiska populationsvärdena. Trots viktning
förekommer dock inte någon signifikant variansen mellan respondenter som är
bosatta i olika kommuner. Det visar sig också att viktningsförfarandet gör att
modellen blir misspecificerad varför det avbröts.11
Innan vi går vidare ska vi titta närmare på de individuella faktorernas förklaringskraft i tabell 5.5 och 5.6. Som förväntat har kvinnor högre sannolikhet att
rösta jämfört med män och röstningsbenägenheten ökar med stigande ålder.
Utbildningsnivå är också en mycket central variabel och högutbildade har högre
odds än lågutbildade att delta. Personer som har invandrarbakgrund har lägre
sannolikhet att rösta i kommunvalet liksom dem som inte är förvärvsarbetande.
SOM-materialet inkluderar även en fråga om inkomst och det visar sig att även
denna variabel har en positiv effekt på sannolikheten att rösta.
Även politiskt engagemang är centralt för att förklara röstning. Politiskt intresserade har högre odds att rösta i kommunvalet jämfört med dem som inte är
det. När det gäller organisationsmedlemskap visar det sig att de respondenter
som är aktiva i två eller fler föreningar har högre sannolikhet att rösta jämfört
med dem som inte är föreningsaktiva på något sätt. Men att vara aktiv medlem i
enbart en organisation har inte någon signifikant effekt på sannolikheten att
rösta. I Stadsdemokratiundersökningen finns även variabeln tilltro och partiidentifikation. Den förstnämnda har inte någon effekt men däremot har den senare en
positiv effekt på den beroende variabeln. Ju starkare partiidentifikation respondenten känner, desto större är också sannolikheten att personen ifråga röstar.

Andra deltagandeformer
Som framgått tidigare så är ett av syftena i avhandlingen att pröva frågan om
kontext på olika deltagandeformer och nu har turen kommit till andra former än
röstning. Som jag diskuterat tidigare så är SOM-materialet och Stadsdemokratiundersökningen inte helt jämförbara eftersom det är olika former av deltagande
som fångas in i de två materialen. I den fortsatta framställningen kommer jag
först att presentera resultaten från SOM-undersökningarna där den beroende
variabeln är deltagande i, det som jag valt att kalla, informella deltagandeformer.

11

Ett sätt att kontrollera om modellen är korrekt specificerad är att skatta variationen på individnivå, något som vissa dataprogram (bl.a. MLwiN) kan hantera. I normalfallet antas att denna, på
teoretiska grunder, är ett (1). Om den skattade variansen är nära ett indikerar det att modellen är
korrekt specificerad. En sådan kontroll genererade dock en varians som var betydligt större, 1,370,
vilket betyder att modellen är misspecificerad och att viktningsförfarandet inte är tillämpligt.
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Därefter kommer jag att gå in på Stadsdemokratiundersökningen och analyserna
av de två deltagandeformerna kontakter och manifestationer.
Informella deltagandeformer

Sex olika former av deltagande efterfrågas SOM-undersökningarna 2003 och
2004, skriva under namnlista, delta i demonstration, arbeta i organisation, kontakta media, delta i internetkampanj samt medvetet köpa eller bojkotta en vara
av politiska skäl. Alla aktiviteterna är inte lika vanligt förekommande utan aktivitetsgraden varierar beroende på typ av deltagandeform. Den vanligaste deltagandeformen är att skriva på en namnlista vilket cirka 43 procent gjort någon
gång under den efterfrågade tidsperioden. Nästan lika stor andel, 42 procent av
de svarande har medvetet bojkottat eller köpt någon vara i politiskt, etiskt eller
miljömässigt syfte. De andra deltagandeformerna samlar inte lika många deltagare. Ungefär 15 procent har deltagit i någon typ av organisation eller nätverk,
12 procent har kontaktat eller deltagit i media, 11 procent har deltagit i kampanj
på Internet och 7 procent har demonstrerat i politiskt syfte.12 Av dem som besvarat frågan i de två undersökningarna är det 33 procent som inte deltagit i någon
av de sex deltagandeformerna. 30 procent har deltagit i en aktivitet, 21 procent
har deltagit i två aktiviteter, 10 procent har deltagit i tre och 6 procent av de
svarande har deltagit i fyra eller fler aktiviteter. 13
Det genomsnittliga antalet aktiviteter bland de svarande är 1,3. En jämförelse
med avseende på genomsnittligt antal aktiviteter mellan olika kommungrupper
visar att skillnaderna är små. I de tre storstäderna är det genomsnittliga antalet
aktiviteter 1,4 och i glesbygdskommuner har man i genomsnitt deltagit i 1,0
aktivitetsformer. I de andra kommungrupperna varierar motsvarande siffra mellan 1,1 och 1,3. Om vi istället jämför andelen som deltagit i åtminstone en (1)
form av aktivitet så är dock skillnaderna större. Detta illustreras i diagram 5.3 på
nästa sida. I grupperna storstäder, medelstora städer samt övriga större kommuner är andelen som deltagit i åtminstone en deltagandeform närmare 70 procent.
Förortskommunerna som hade högst andel röstande i kommunvalet 2002 har här
den lägsta andelen deltagande, cirka 60 procent. I landsbygds respektive glesbygdskommuner är siffran omkring 62-63 procent, och i större städer och industrikommuner omkring 65-66 procent.

12
Procentandelarna som redovisas avser hela materialet Riks-SOM 1, 2003 och Riks-SOM 2, 2004
innan kommuner med färre än tio observationer exkluderats.
13
Notera att det är antalet olika aktiviteter som avses. Svarsalternativen medgav att respondenterna
angav om de deltagit en gång eller flera gånger men detta har jag som tidigare beskrivits, inte
beaktat. Det som avses är således endast om en respondent utfört aktiviteten, inte om det gjorts
upprepade gånger.
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Diagram 5.3 Andel respondenter som deltagit i minst en politisk aktivitet, efter
kommuntyp.
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Liksom tidigare görs en variansanalys för att utröna om det på aggregerad nivå
finns något samband mellan socioekonomisk komposition och deltagande i informella deltagandeformer. Precis som tidigare är kommunerna indelade i fyra
grupper utifrån värdet på SES-indexet. I tabell 5.7 sammanfattas resultaten från
variansanalysen. Både genomsnittlig aktivitetsnivå (1-4) och den binära (0-1)
variabeln redovisas. I analysen ingår samtliga kommuner, även de som har färre
än tio svarande respondenter. När kommunerna grupperas utifrån socioekonomisk komposition kan samtliga kommunobservationer bibehållas. Den genomsnittliga aktivitetsnivån i de olika grupperna varierar mellan 1,1 och 1,2 aktiviteter. Genom att göra variabeln binär blir spridningen lite större. I tre av de fyra
kommungrupperna uppger cirka 64 procent av respondenterna att de deltagit i
någon av de efterfrågade aktiviteterna. Andelen är något högre i de kommuner
som har låg/medel SES, omkring 70 procent. Sammantaget så kan det konstateras att variationen mellan grupperna inte är signifikant och inte heller linjär. I
fallet med röstning fanns ett tydligt linjärt samband mellan socioekonomisk
komposition och andelen respondenter som deltagit, men så är inte fallet med
informella deltagandeformer.
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Tabell 5.7 Variansanalys (ANOVA) informellt politiskt deltagande som beroende
variabel. Kommunerna klassificerade utifrån SES-index. 14
283 kommuner
Deltagande i antal aktiviteter

Deltagande i minst en aktivitet

Antal kommuner

Medelvärde

Std.

Medelvärde

Std.

N

Grupp 1: låg SES

1,2

,505

64,1

22,5

72

Grupp 2: låg/medel SES

1,2

,498

69,6

21,1

69

Grupp 3: medel/hög SES

1,1

,561

63,5

24,1

71

Grupp 4: hög SES

1,1

,554

64,2

22,6

70

Totalt

1,2

,529

65,3

22,6

282

Lev. 2 Var.

,657

,169

Lev. 1 Var.

78,110

14,209

Var. Tot.

78,768

14,378

Eta sq.

,012

,008

F-värde

,780

1,104

* signifikant på 90-procents nivån.
Kommentar: Kommunerna är klassificerade utifrån kvartilavstånd.

Frågan är då om resultaten blir desamma på individnivå som på aggregerad nivå? I
tabell 5.8 på nästa sida redovisas flernivåanalysen när den beroende variabeln är
informellt politiskt deltagande. I nollmodellen inkluderas inte några
förklaringsvariabler för att det ska vara möjligt att skatta variansen på individ och
kommunnivå. Det finns en mycket liten variation mellan kommunerna, 0,013. Den
totala variansen, 1,491 (1,478+0,013) kan nu kalkyleras utan tröskelmodell eftersom
den beroende variabeln inte är binär utan kontinuerlig. Av denna utgörs ungefär 0,9
procent (0,013/1,491) av variation mellan individer bosatta i olika kommuner. Denna
är så liten att den inte är statistiskt säkerställd och därmed försumbar.

14
I sex kommuner finns inte någon observation, Knivsta, Nykvarn, Ydre, Grästorp, Vansbro samt
Malå.
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Tabell 5.8 Logistisk flernivåanalys med informellt politiskt deltagande som beroende
variabel. Två-nivå binomial (2nd order PQL) RIGLS estimat, standardfel inom
parentes. Baseras på Riks-SOM (1) 2003 och Riks-SOM (2) 2004.
Nollmodell

Modell A

B
(S.E.)

Odds

B
(S.E.)

Odds

1,294***
(,029)

3,647

,922***
(,071)

Kön

Modell B
B
(S.E.)

Odds

Modell C
B
(S.E.)

Odds

2,514

0,508***
(,060)

1,662

,137***
(,049)

1,147

,207***
(,047)

1,230

Ålder

-,006***
(,001)

,994

-,013***
(,001)

,987

Utbildning

,449***
(,054)

1,567

,293***
(,052)

1,340

Ursprung

-,116
(,097)

,890

-,073
(,091)

,930

Sysselsättning

,091*
(,055)

1,095

,123**
(,052)

1,131

Inkomst

-,007
(,014)

,993

-,004
(,013)

,996

Fixerade effekter
Konstant

Politiskt intresse

,490***
(,049)

1,632

,578***
(,050)

1,782

Organisationsmedlemskap 1

,194***
(,056)

1,214

,213***
(,054)

1,237

Organisationsmedlemskap 2

,625***
(,064)

1,868

,671***
(,063)

1,956

Stokastiska effekter
Ωε Nivå 1
varians

1,478
(,044)

1,398
,041

1,343
(,040)

1,244
(,037)

Ωμ Nivå
2 varians

,013
(,010)

,008
(,009)

,010
(,009)

,008
(,008)

-2LL

7636,223

7493,652

7403,719

7215,160

Ni

2 360

2 360

2 360

2 360

Nj

104

104

104

104

*** signifikant på 99-procents nivån, ** signifikant på 95-procents nivån, * signifikant på 90procentsnivån
Kommentar: Kön: man (0) ref., kvinna (1), Ålder: kontinuerlig, Utbildning: låg (0) ref., hög (1),
Ursprung: ej invandrarbakgrund (0) ref., invandrarbakgrund (1), Sysselsättning: ej förvärvsarb.
(0) ref., förvärvsarb. (1), Inkomst: 1 (0-100 tkr) – 8 (700 tkr), Politiskt intresse: ej intresserad (0)
ref., intresserad (1), Org.medlemskap: ej aktiv (0) ref., aktiv i en org. (1), aktiv i två org. (2).

Liksom tidigare kan en analys av residualerna vara ett bra sätt att åskådliggöra
hur förhållandet mellan kommunerna ser ut. En sådan redovisas i diagram 5.4.
Att observationerna följer på varandra som ett pärlband indikerar att det genomsnittliga antalet aktiviteter i kommunerna i de flesta fall inte avviker på något
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dramatiskt sätt från genomsnittet. Spannet runt varje observation är 95-procentiga konfidensintervall. Som redan framgått av tabell 5.8 är variationen mellan
kommuner inte stor med avseende på genomsnittlig aktivitetsnivå. Den genomsnittliga respondenten har utfört 1,3 aktiviteter. I diagram 5.4 kan avläsas att de
kommuner där aktivitetsgraden är högst respektive lägst avviker ungefär +/-0,09
från genomsnittet. Aktivitetsgraden skiljer sig således mycket marginellt mellan
respondenter som är bosatta i olika kommuner.
Diagram 5.4 Residualer (μ0j) på kommunnivå med 95-procentiga konfidensintervall
(Riks-SOM (1) 2003 och Riks-SOM (2) 2004). Beroende variabel: informella
deltagandeformer.

Precis som tidigare då den beroende variabeln var röstning kan vi således konstatera att variationen mellan kommuner är försumbar. Den genomsnittliga aktivitetsnivån är ungefär densamma i samtliga kommuner.
Om det aggregerade SES-indexet på kommunnivå inkluderas i en sedvanlig
regressionsanalys (redovisas ej) som inte tar hänsyn till hierarkin i datamaterialet, faller denna ut som en signifikant variabel (även vid kontroll för individvariabler). Slutsatsen skulle således vara att SES på kommunnivå har en självständig
effekt på respondenternas benägenhet att delta politiskt, ju högre aggregerad
SES desto lägre aktivitetsnivå. Men vid flernivåanalys framkommer att så inte är
fallet. Även om det inte föreligger några områdeseffekter på informella deltagandeformer såsom de operationaliseras här, finns det således ändå anledning att
använda flernivåanalys. Om inte, kommer felaktiga inferenser att dras om sambandet mellan socioekonomisk komposition på kommunnivå och deltagande på
individnivå.
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I modell A, B och C i tabell 5.8 har individuella förklaringsvariabler inkluderats. I modell A inkluderas endast de socioekonomiska variablerna, i B de sociopolitiska och i C prövas den fulla modellen. Kvinnor deltar i större utsträckning
än män liksom högutbildade deltar mer än lågutbildade. I fallet med röstning var
det tydligt att deltagandet avtar med stigande ålder. När det istället är fråga om
informella deltagandeformer är sambandet det omvända, det avtar med åldern.
Sysselsättning har en positiv effekt på den beroende variabeln. Däremot spelar
det inte någon roll huruvida individen har invandrarbakgrund eller inte, eller
vilken inkomst som han/hon har.
Engagemangsvariablerna är dock viktigare för att förklara deltagande i den
här formen, än de socioekonomiska. Såväl politiskt intresse som aktivt medlemskap i någon organisation har positiv effekt på den beroende variabeln. Vid röstning visade det sig att endast de individer som var mest föreningsaktiva hade
högre sannolikhet att delta. Men beträffande informella deltagandeformer är
även mindre föreningsaktiva personer mer benägna att delta jämfört med dem
som inte är aktiva på något sätt.
Kontakter

Den andra av de totalt tre deltagandeformer som studeras genomgående i avhandlingen är kontakter. Materialet som nu används är Stadsdemokratiundersökningen. Inom ramen för deltagande i kontakter gömmer sig fyra olika aktiviteter, kontaktat politiker, kontaktat kommunanställd, kontaktat media och/eller
deltagit i ett politiskt möte. Till skillnad från de informella deltagandeformerna,
som just studerats, är syftet med kontakterna att påverka på den kommunala
nivån specifikt. En mycket liten andel av respondenterna har deltagit på mer än
ett sätt varför variabeln gjordes binär, har inte deltagit (0) och har deltagit (1).
Ungefär en tredjedel av respondenterna uppger att de tagit någon form av
kontakt under den specificerade tidsperioden. Den vanligaste formen är kontakt
med kommunanställd vilket inte är helt förvånande. Sannolikt är det fråga om
kommunanställda som den enskilde möter i sin vardag, skolpersonal, enhetschefer på äldreboenden, sjuksköterskor i hemvården osv. En nackdel med frågeformuleringen är att den inte gör skillnad mellan den typ av påverkansförsök som
syftar till att påverka i något slags kollektivt syfte och den typ som syftar till att
påverka i enskilda ärenden. Det är rimligt att anta att det bland de dryga 20 procent som kontaktat en kommunanställd i många fall handlat om mindre frågor
som ligger i den enskildes intresse och som kanske beslutas på tjänstemannanivå
snarare än på politisk nivå.
Ungefär lika många respondenter, omkring 20 procent, har kontaktat politiker och deltagit i ett politiskt möte. Här kan konstateras att mer än dubbelt så
många har kontaktat politiker som de känner jämfört med dem som kontaktat
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politiker som de inte känner personligen. Den deltagandeform som lockat minst
antal aktiva är kontakter med massmedia. De flesta respondenter har utfört en
typ av aktivitet men det finns också en grupp mycket aktiva personer som utfört
två eller fler av dessa. 7,5 procent uppger att de deltagit på två eller fler sätt.
I diagram 5.5 illustreras hur stor andel av respondenterna i var och en av de
trettioåtta kommuner som uppger att de tagit någon form av politisk kontakt. I
det tidigare fallet med röstning kunde vi konstatera att skillnaderna mellan
kommunerna var ganska små. Skillnaderna ifråga om kontakter är något större,
närmare 20 procentenheter mellan Orust där en fjärdedel deltagit och Högsby
där närmare 45 procent gjort detsamma.
Diagram 5.5 Deltagande i kontakter i 38 kommuner.
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Kommun

I tre kommuner är det mer än 40 procent av respondenterna som deltagit. Förutom Högsby som ligger i topp är det Öckerö och Bjurholm. Noteras kan att
Öckerö också var en av de kommuner som hade högst valdeltagande i kommunvalet. I genomsnitt har 30 procent av samtliga respondenter deltagit i någon
form av kontakter. Tretton av kommunerna hamnar under det snittet vilket bland
annat inkluderar hälften av västkustkommunerna.
Kontakter är en deltagandeform vilken skulle kunna tänkas vara lättare i
mindre eller små kommuner eftersom såväl de fysiska som de sociala avstånden
är kortare jämfört med i stora kommuner. Det finns ett signifikant, negativt samband mellan kommunstorlek och deltagande i kontakter men det är svagt (Pearsons r = -0,351, p-värde 0,031). Det förefaller med andra ord som att andelen
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som deltar avtar med stigande befolkningsmängd. Både Norrköping och Göteborg ligger under genomsnittet. Den tredje stora kommunen Umeå placerar sig i
mitten. Bland de tio kommuner som har högst andel deltagande så är de flesta
förhållandevis små kommuner, såsom Högsby och Bjurholm, men det finns
också undantag. Svårigheten med att dra några slutsatser om kommunstorlekens
betydelse är som jag redan tidigare nämnt, att urvalet innehåller så pass få kommuner.
Innan det är dags för den multivariata analysen ska vi upprepa variansanalysen som gjordes tidigare för röstningsvariabeln. En reservation bör dock göras i
sammanhanget. För röstningsvariabeln är de sanna populationsvärdena kända
eftersom vi har tillgång till officiell valstatistik. Någon motsvarighet finns inte
för de två andra deltagandeformerna som studeras, kontakter och manifestationer. Sannolikt är det så att respondenterna överskattar sitt deltagande på likartat
sätt15. Dessutom kan vi precis som i fallet med röstning anta att många av dem
som inte har deltagit inte heller har besvarat enkäten. Därtill kommer också att
antalet respondenter i många av kommunerna är förhållandevis litet vilket skapar osäkerhet i skattningarna. Problemets omfattning är dock svårt att uppskatta
eftersom det inte finns några säkra data varför vi får förlita oss på att nivåerna är
någorlunda överrensstämmande med verkligheten.16
I tabell 5.9 på nästa sida visas resultaten av variansanalysen. Av denna framgår att det finns en signifikant variation mellan de olika kommungrupperna, men
att sambandet mellan socioekonomisk komposition och andelen deltagande i
respektive grupp, inte förefaller vara linjärt. I den grupp kommuner som har
högst SES uppger ungefär 35 procent av respondenterna att de deltagit i någon
form av kontakter, vilket är högre än i de andra grupperna. Lägst andel deltagande, omkring 30 procent, finns i den tredje gruppen av kommuner som har
något högre SES än genomsnittet. Andelen som varit aktiva är högre både i
gruppen med låg och låg/medel hög SES. Ungefär 17,6 procent av variationen är
mellan kommuner vilket är signifikant. På aggregerad nivå förefaller det således
finnas vissa signifikanta skillnader mellan grupper av kommuner men det är inte
fråga om något enkelt linjärt förhållande.

15

När det gäller röstning så finns det en stark röstningsnorm som säger att handlingen hänger
samman med att vara en god medborgare. Andra deltagandeformer kringgärdas sannolikt inte av
samma starka norm vilket talar för att nivåerna inte är lika överskattade i fallet kontakter/manifestationer som i fallet med röstning.
16
Se Appendix A för en diskussion om jämförbarhet med andra medborgarundersökningar.
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Tabell 5.9 Variansanalys (ANOVA) med deltagande i kontakter som beroende
variabel. Kommunerna klassificerade enligt SES-index.

Medelvärde

Std

N

Grupp 1: låg SES

33,1

6,37

5

Grupp 2: låg/medel SES

32,6

4,57

5

Grupp 3: medel/hög SES

30,3

3,87

12

Grupp 4: hög SES

34,8

3,87

16

Totalt

32,9

4,57

38

Lev. 2 Var.

136,136

Lev. 1 Var.

637,081

Var. Tot.

773,217

Eta sq. ,

,176*

F-värde

2,422

***signifikant på 99-procentsnivån, ** signifikant på 95-procentsnivån.
Kommentar: kommunerna klassificerade utifrån kvartilavstånd.

I tabell 5.10 på nästa sida återges resultaten från den multivariata flernivåanalysen. Först skattas liksom tidigare en tom nollmodell för att se om det råder signifikanta skillnader mellan kommunerna. Interceptvariansen på kommunnivå är
dock liten, 0,018 och standardfelets storlek indikerar att den inte är signifikant.
Genom att som tidigare kalkylera en VPC med den tröskelmodell som beskrivits, erhålls ett mått på hur stor del av variationen som härrör till respektive nivå.
Denna visar att endast 0,5 (0,018/0,018+3,29) procent av variationen härrör från
kommunnivån, vilket i praktiken är försumbart.
När första uppsättningen socioekonomiska individvariabler inkluderas i modell A stiger interceptvariansen på den högre nivån något och när sedan motivationsvariablerna inkluderas i modell C stiger den ytterligare, dock utan att vara
signifikant i någon av modellerna. Detta är dock som vi sett tidigare, inte ett
resultat av kontextuella effekter utan en konsekvens av koncentrationseffekter
dvs. att respondenterna är ojämnt fördelade över kommunerna med avseende på
dessa variabler. I vissa kommuner är t.ex. andelen högutbildade bland respondenterna stor och i andra är andelen arbetslösa stor osv.
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Tabell 5.10 Logistisk flernivåanalys med deltagande i kontakter som beroende
variabel. Två-nivå binomial (2nd order PQL) RIGLS estimat med standardfel inom
parentes.
Nollmodell

Modell A

Modell B

Modell C

B
(S.E.)

Odds

B
(S.E.)

Odds

B
(S.E.)

Odds

B
(S.E.)

Odds

-,725***
(,039)

,484

-,966***
(,068)

,381

-1,690***
(,071)

,185

-1,853***
(,093)

,157

Kön

-,186***
(,054)

,830

-,116**
(,057)

,890

Ålder

,010***
(,002)

1,010

,000*
(,002)

1,000

Utbildning

,597***
(,058)

1,817

,481***
(,061)

1,618

Ursprung

,116
(,075)

1,123

,171**
(,079)

1,186

Sysselsättning

,186***
(,059)

1,204

,127**
(,062)

1,135

Fixerade effekter
Konstant

Politiskt intresse

1,167***
(,058)

3,212

1,156***
(,060)

3,177

Tilltro

-,184***
(,031)

,832

-,202***
(,032)

,817

Organisationsmedlemskap 1

,016
(,083)

1,016

-,003
(,083)

,997

Organisationsmedlemskap 2

,578***
(,092)

1,782

,526***
(,093)

1,692

Partiidentifikation

,076***
(,014)

1,079

,072***
(,015)

1,075

Stokastiska effekter
Ωε Nivå 1 varians

1
(,000)

1
(,000)

1
(,000)

1
(,000)

Ωμ Nivå 2 varians

,018
(,012)

,023
(,013)

,016
(,011)

,026
(,015)

Joint Chi2
Fixerade effekter

344,179

430,541

857,687

854,667

Joint Chi2
Stokastiska effekter

2,547

3,075

2,052

3,149

Ni

6 603

6 603

6 603

6 603

Nj

38

38

38

38

*** signifikant på 99-procents nivån, ** signifikant på 95-procents nivån, * signifikant på 90procentsnivån
Kommentar: Kön: man (0) ref., kvinna (1), Ålder: kontinuerlig, Utbildning: låg (0) ref., hög (1),
Ursprung: ej invandrarbakgrund (0) ref., invandrarbakgrund (1), Sysselsättning: ej förvärvsarbetande (0) ref., förvärvsarbetande (1), Politiskt intresse: ej intresserad (0) ref., intresserad (1),
Tilltro: kontinuerlig (-2) – (+2), Organisationsmedlemskap: ej aktiv (0) ref., aktiv i en organisation
(1), aktiv i två organisationer eller fler (2), Partiidentifikation: kontinuerlig 1-7.
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I diagram 5.6 redovisas residualerna på kommunnivå från den tomma nollmodellen i tabell 5.10. Som interceptvariansen antydde och som nu illustreras grafiskt varierar oddsen för politiskt deltagande inte nämnvärt mellan kommunerna.
Observationerna ligger inom spannet 0,8 till 1,2 vilket är nära genomsnittligt
odds över alla kommuner som är 1,0. Oddsen för att delta är högst i Hofors
(1,126) och lägst i Norrköping (0,821).
Diagram 5.6 Residualer (μoj) på kommunnivå med 95-procentiga konfidensintervall.

1) Norrköping, 2) Karlskoga, 3) Göteborg, 4) Värnamo, 5) Mölndal, 6) Hedemora, 7) Partille, 8)
Alingsås, 9) Mönsterås, 10) Umeå, 11) Kungälv, 12) Orust, 13) Finspång, 14) Robertsfors, 15)
Vårgårda, 16) Lerum, 17) Lilla Edet, 18) Storfors, 19) Stenungsund, 20) Ale, 21) Tjörn, 22)
Vindeln, 23) Avesta, 24) Mark, 25) Nordmaling, 26) Söderköping, 27) Gnosjö, 28) Sävsjö, 29)
Härryda, 30) Kungsbacka, 31) Bjurholm, 32) Vännäs, 33) Valdemarsvik, 34) Öckerö, 35)
Oskarshamn, 36) Degerfors, 37) Högsby, 38) Hofors.

Hur väl fångar då de individuella förklaringsvariablerna variationen i politiskt
deltagande i kontakter? Till skillnad från röstning där oddsen var högre för
kvinnor än för män att delta så är nu förhållandet det omvända. Kvinnor har
lägre sannolikhet än män att delta. Utbildning är precis som tidigare och som
förväntat, fortfarande en central variabel som har positiv effekt på deltagande.
Förut såg vi att respondenter med invandrarbakgrund röstade i lägre utsträckning
än personer med helsvensk bakgrund. I modell A är variabeln inte signifikant
men när de sociopolitiska variablerna inkluderas i modell C, blir den det. Det är
också värt att notera att riktningen i sambandet inte är det förväntade eftersom
personer med invandrarbakgrund har högre sannolikhet att delta i kontakter än
personer med helsvensk bakgrund. Av engagemangsvariablerna är politiskt intresse en central sådan. Oddsen att delta i kontakter är mer än tre gånger så höga
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bland dem som hyser ett intresse för kommunala politiska frågor jämfört med
dem som inte gör det. Variabeln tilltro är också signifikant. Ju högre tilltro respondenterna känner desto lägre är sannolikheten att de engagerar sig vilket är
tvärtemot vad som kunde förväntas med utgångspunkt från CV-modellen. Det
skulle kunna tolkas som att hälsan tiger still. Liksom tidigare är de mest föreningsaktiva personerna också de som är mest politiskt aktiva. Även variabeln
partiidentifikation är statistiskt signifikant. Ju starkare partiidentifikation, desto
större är sannolikheten att individen tar någon typ av kontakt. Detta är intressant
med tanke på att kontakter egentligen inte förutsätter att individen har någon
partipolitisk uppfattning.
Manifestationer

Den tredje typen av deltagande som fångas in i Stadsdemokratiundersökningen
är deltagande i manifestationer. Som vi snart ska se så skiljer denna deltagandeform sig från de andra som analyserats tidigare i kapitlet.
Manifestationer består av bara två aktiviteter, deltagande i demonstration och
underskrift av namnlista. Totalt är det närmare hälften, cirka 43 procent, som har
deltagit i denna form. Som jag diskuterade i metodkapitlet så kräver de två aktiviteterna olika insats från utförarens sida. En underskrift kräver inte mer engagemang än en minut utanför en stormarknad medan deltagande i en demonstration åtminstone kräver att man sluter upp på en viss plats vid en viss tidpunkt.
Mot den bakgrunden är det kanske inte heller så förvånande att den vanligaste
aktiviteten är att skriva på en namnlista. Drygt 40 procent har någon gång under
den efterfrågade tidsperioden skrivit under en sådan medan det endast är cirka
10 procent som har deltagit i en demonstration. Bland dem som deltagit är det
ändå en relativt stor grupp (ungefär 8 procent) som utfört båda typerna av aktiviteter.
Hur ser då fördelningen ut mellan de 38 kommunerna? Som diagram 5.7 illustrerar så varierar engagemanget mer mellan kommunerna jämfört med de deltagandeformer som studerats tidigare. Det skiljer 40 procentenheter mellan kommunen med lägst (Finspång, 27 procent) respektive högst (Degerfors, 67
procent) andel aktiva. I något fler än 10 kommuner har mer än hälften deltagit.
Högsby hade hög andel som deltog i kontakter och även när det gäller manifestationer placerar kommunen sig högt med närmare 60 procents aktiva. Bjurholm som var en de kommuner som hade högst andel aktiva i kontakter hamnar
långt ner i figuren. En tredjedel av respondenterna där rapporterar att de deltagit,
vilket i och för sig kan tyckas vara en relativt hög nivå, men sett till de andra
kommunerna i urvalet är det en förhållandevis låg andel.
I nio kommuner har mer än hälften av respondenterna deltagit, Kungsbacka,
Lilla Edet, Mark, Vindeln, Degerfors, Oskarshamn, Högsby, Avesta, Hedemora

129

och Hofors. I kommunerna Göteborg, Alingsås, Härryda, Umeå, Robertsfors,
Karlskoga, Storfors, Mönsterås och Sävsjö är andelen deltagande liksom i de
redan uppräknade, över genomsnittet. Utifrån diagrammet är det dock svårt att
urskilja något mönster.
Diagram 5.7 Deltagande i manifestationer i 38 kommuner.
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Variansanalysen i tabell 5.11 på nästa sida, i vilken kommunerna grupperats
utifrån aggregerad SES visar också på större skillnader mellan kommunerna
jämfört med tidigare. Det intressanta är att sambandets riktning, på aggregerad
nivå, är det motsatta jämfört med i fallet med röstning. Deltagandet är högre i de
två grupper som har lägre SES än genomsnittet. I den första gruppen uppger sig
dryga 46 procent ha deltagit och i den andra gruppen mer än hälften, drygt 55
procent. I de två grupperna som har medel eller hög aggregerad SES är det genomsnittliga deltagandet lägre, i grupp tre omkring 40 procent och i grupp fyra
omkring 42 procent. Detta kan förefalla lite märkligt, men som vi redan sett i
fallet med informella deltagandeformer (SOM-materialet) så förknippas högre
deltagandenivåer med kommuner som har lägre SES. Förhållandet är dock inte
linjärt. En förhållandevis stor del, cirka 26 procent, av den totala variationen är
mellangruppsvariation.
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Tabell 5.11 Variansanalys (ANOVA) med deltagande i manifestationer som beroende
variabel. Kommunerna klassificerade utifrån SES-index.

Medelvärde

Std.

N

Grupp 1: låg SES

46,3

9,11

5

Grupp 2: låg/medel SES

55,3

7,32

5

Grupp 3: medel/hög SES

39,3

8,45

12

Grupp 4: hög SES

42,0

9,87

16

Totalt

43,4

10,1

38

Lev. 2 Var.

980,600

Lev. 1 Var.

2793,200

Var. Tot.

3773,801

Eta sq. ,

,260**

F-värde

3,979

** signifikant på 95-procents nivån.
Kommentar: Kommunerna är klassificerade utifrån kvartilavstånd.

I tabell 5.12 på nästa sida redovisas slutligen den multivariata flernivånanalysen
när den beroende variabeln är deltagande i manifestationer. Först skattas nollmodellen utan prediktionsvariabler. Variationen mellan kommuner är 0,150. En
jämförelse med standardfelets storlek visar att variansen är statistiskt säkerställd.
När VPC, som är ett mått på hur stor del av variationen som härrör från den
högre nivån, tidigare har kalkylerats för de andra deltagandeformerna har denna
i samtliga fall varit försumbar. När VPC nu beräknas för deltagande i manifestationer visar den att variansen mellan individer i olika kommuner motsvarar ungefär 4,4 procent (0,150/0,150+3,29). För första gången hittills har vi att göra
med en signifikant kontextuell effekt.
I modell A ingår en förklaringsvariabel och det är SES-indexet som fungerar
som mått på socioekonomisk komposition på kommunnivå.17 Det intressanta är
att denna inte förklarar variationen på den högre nivån, tvärtom ökar denna när
variabeln inkluderas i regressionsmodellen. Variansen mellan individer bosatta i
olika kommuner kan således inte förklaras med denna kontextvariabel. I modell
B ingår de socioekonomiska variablerna, i modell C inkluderas de sociopolitiska
resursvariablerna och i modell D prövas en full modell med samtliga variabler
på individnivå.

17

Urbanindexet som tidigare beskrivits i not x på sidan 111 har också prövats som kontrollvariabel.
Detta redovisas dock inte eftersom inte heller denna kunde förklara variationen på den högre nivån.
Variansen hänger således inte samman med varierande befolkningsstorlek och urbaniseringsgrad på
kommunnivå.
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Tabell 5.12 Logistisk flernivåanalys med deltagande i manifestation som beroende
variabel. Två-nivå binomial (2nd order PQL) RIGLS estimat, standardfel inom
parentes.
Nollmodell

Modell A

Modell B

Modell C

Modell D

Modell E

B
(S.E.)

Odds

B
(S.E.)

Odds

B
(S.E.)

Odds

B
(S.E.)

Odds

B
(S.E.)

Odds

B
(S.E.)

Odds

-,248***
(,072)

,780

-,229***
(,077)

,795

-,367***
(,089)

,693

,677***
(,087)

1,968

-,868***
(,104)

,420

-,915***
,100

,401

Kön

,271***
(,051)

1,311

,329***
(,053)

1,390

,310***
,053

1,363

Ålder

-,008***
(,002)

,992

-,115***
(,002)

,891

-,016***
,002

,987

Utbildning

,080
(,056)

1,083

-,004
(,058)

1,004

-,009
,058

,991

Ursprung

,044
(,071)

1,045

,065
(,073)

1,067

,061
,074

1,063

Sysselsättning

-,052
(,055)

,949

-,105**
(,056)

,900

,124**
,057

1,132

Fixerade effekter
Konstant

Politiskt intresse

,622***
(,053)

1,863

,737***
(,056)

2,090

,741***
,056

2,098

Tilltro

-,183***
(,030)

,833

-,203***
(,030)

,816

-,205***
,031

,815

Organisationsmedlemskap 1

-,351***
(,077)

,704

-,341***
(,078)

,711

-,358***
,079

,699

Organisationsmedlemskap 2

,131
(,089)

1,140

,190**
(,091)

1,209

,192**
,091

1,212

Partiidentifikation

,045***
(,013)

1,046

,057***
(,014)

1,059

,059***
(,014)

1,061

Dummy: Degerfors

1,132***
,393

3,102

Dummy: Oskarshamn

,895***
,357

2,447

,565
,415

1,759

Områdes-SES

-,001
(,001)

,999

Dummy: Högsby
Stokastiska effekter
Ωε Nivå 1 varians

1
(,000)

1
(,000)

1
(,000)

1
(,000)

1
(,000)

1
(,000)

Ωμ Nivå 2 varians

,150
(,045)

,154
(,046)

,162
(,049)

,145
(,044)

,156
(,047)

,107
(,035)

Joint Chi2
Fixerade effekter

11,729

8,870

70,217

247,883

352,887

369,795

Joint Chi2
Stokastiska effekter

11,164

11,236

11,262

10,875

11,095

9,249

Ni

6 603

6 603

6 603

6 603

6 603

6 603

Nj

21

21

21

21

21

21

*** signifikant på 99-procents nivån, ** signifikant på 95-procents nivån, * signifikant på 90procentsnivån
Kommentar: Kön: man (0) ref., kvinna (1), Ålder: kontinuerlig, Utbildning: låg (0) ref., hög (1),
Ursprung: ej invandrarbakgrund (0) ref., invandrarbakgrund (1), Sysselsättning: ej förvärvsarbetande (0) ref., förvärvsarbetande (1), Politiskt intresse: ej intresserad (0) ref., intresserad (1),

132

Tilltro: kontinuerlig (-2) – (+2), Organisationsmedlemskap: ej aktiv (0) ref., aktiv i en organisation
(1), aktiv i två organisationer eller fler (2), Partiidentifikation: kontinuerlig 1-7.

En del av variationen fångas av de sociopolitiska resursvariablerna i modell C,
men i modell A, B och D ökar den jämfört med nollmodellen. Varken individuella faktorer eller SES på kommunnivå förmår således att förklara variationen
mellan individer i olika kommuner. Vid kontroll för samtliga individvariabler
utgör variansen mellan kommunerna 4,5 procent (0,156/0,156+3,29) av den
totala variationen.
I diagram 5.8 illustreras residualerna på kommunnivå grafiskt, dvs. interceptvariansen för alla de 38 kommunerna, vilket ger en ledtråd till hur variationen
fördelar sig.
Diagram 5.8 Residualer (μ0j) på kommunnivå med 95-procentiga konfidensintervall.

1) Finspång, 2) Valdemarsvik, 3) Värnamo, 4) Norrköping, 5) Gnosjö, 6) Söderköping, 7) Vännäs, 8) Orust, 9) Nordmaling, 10) Stenungsund, 11) Bjurholm, 12) Partille, 13) Lerum, 14) Mölndal, 15) Ale, 16) Vårgårda, 17) Öckerö, 18) Tjörn, 19) Kungälv, 20) Robertsfors, 21) Storfors,
22) Umeå, 23) Alingsås, 24) Mönsterås, 25) Härryda, 26) Göteborg, 27) Sävsjö, 28) Karlskoga,
29) Vindeln, 30) Lilla Edet, 31) Avesta, 32) Hedemora, 33) Kungsbacka, 34) Mark, 35) Hofors,
36) Högsby, 37) Oskarshamn, 38) Degerfors.

Det är tydligt att oddsen för att delta genom manifestation är högst i tre kommuner, Degerfors, Oskarshamn samt (återigen) Högsby i nämnd ordning. Den fråga
som kan ställas är hur pass inflytelserika dessa är för resultatet. Genom att inkludera dessa tre observationer i den fixerade delen av regressionsmodellen kan
detta utvärderas, vilket görs i modell D i vilken samtliga individvariabler också
ingår. Oddsen att delta är signifikant högre i Degerfors och Oskarshamn men
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däremot inte i Högsby. I den förstnämnda kommunen är oddsen att delta mer än
tre gånger så hög som i genomsnitt över alla kommuner. De tre kommundummyvariablerna i modellen minskar variansen mellan kommunerna avsevärt, från
0,150 i den tomma nollmodellen till 0,107 i modell D, men denna utgör fortfarande närmare 3 procent av den totala variationen och kvarstår som signifikant.
När det gäller individvariablernas förklaringskraft kan konstateras att endast tre
av de socioekonomiska variablerna är signifikant relaterade till sannolikheten att
delta i manifestationer. Kvinnor har högre odds att delta än män och i likhet med
deltagande i kontakter så avtar aktiviteten med stigande ålder. De sociopolitiska
variablerna förefaller vara av större betydelse för att förklara den här typen av
politiskt deltagande. Politiskt intresserade har dubbelt så höga odds att agera än
de som inte hyser något intresse för lokalpolitiska frågor. Precis som i det föregående är sambandet mellan tilltro och manifestationer negativt, dvs. sannolikheten att delta är högst bland de respondenter som har lägst tilltro. Individer som
är föreningsaktiva har högre benägenhet att delta oavsett om de är aktiva i endast en, eller också flera, sammanhang. Partiidentifikation har en positiv effekt
på sannolikheten att delta, vilket är intressant eftersom majoriteten av respondenterna deltagit genom att skriva under en namnlista, något som inte nödvändigtvis kräver partipolitiskt engagemang.

5.4 Summering
Så vilka slutsatser kan då dras utifrån dessa resultat? De begränsningar som de
aktuella datamaterialen sätter, gör det svårt att dra några allmängiltiga slutsatser
men jag ska ändå försöka mig på några tolkningar. Hittills har hypotesen om
kontextuella effekter inte vunnit något starkt stöd utan tvärtom tycks faktorer på
individnivå spela större roll för benägenheten att delta politiskt än faktorer på
kommunnivå. I endast ett fall förekom signifikant variation på den högre nivån
och det var när den beroende variabeln var manifestationer. Det betyder att sannolikheten för att en slumpmässigt vald individ ska ha deltagit i en demonstration och/eller undertecknat en namnlista varierar mellan olika kommuner. Denna
variation kunde dock varken förklaras med socioekonomisk komposition på
kommunnivå eller med socioekonomiska och sociopolitiska resursvariabler på
individnivå. En del av variansen kunde förklaras med inflytelserika kommunobservationer, men frågan om vad som orsakar denna förblir dock obesvarad.
Kanske ligger svaret i vilken typ av deltagande som det är fråga om. Till deltagande i manifestationer räknas, som jag tidigare nämnt, att skriva under namnlista och att delta i demonstration. Möjligheterna till att utöva den här typen av
deltagande skulle kunna variera mellan olika kommuner. I en kommun som
exempelvis Umeå, där Rättvisepartiet Offensiv regelmässigt står på torget och
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samlar in namnunderskrifter för välfärdens bevarande, erbjuds medborgarna helt
enkelt fler chanser att delta politiskt i den här formen. I en annan kommun finns
kanske en aktiv arbetarrörelse som varje första maj mobiliserar stora skaror
deltagare till demonstrationstågen. I en annan kommun kan det under den aktuella tidsperioden ha funnits lokala stridsfrågor som engagerat kommunens medborgare till att skriva protestlistor till kommunpolitikerna, osv. Aktivitetsnivån
kan således bero på lokala faktorer såsom aktiva lokalavdelningar i de politiska
partierna, ett aktivt föreningsliv, lokala stridsfrågor osv.
Analysen av valdeltagande på aggregerad nivå gav stöd för att det skulle finnas ett samband med socioekonomisk komposition på kommunnivå. Men när
analysen genomfördes med surveydata kunde detta inte bekräftas vilket visar på
vikten av att använda individdata när syftet är att förutsäga och förklara individers beteende. Sambandet på aggregerad nivå beror på koncentrationen av resursstarka respektive resurssvaga medborgare på kommunnivå (geografisk effekt), men betyder inte att det finns en spillover effekt mellan resurssvaga och
resursstarka individer med avseende på politiskt aktivitet (kontextuell effekt).
Även om det inte fanns någon signifikant variation mellan kommunerna i fallen med röstning och kontakter hade invånarna i vissa kommuner högre eller
lägre odds att delta jämfört med genomsnittet över alla kommuner. Det kan förvisso tolkas som någon slags kontextuell effekt men är inte systematisk på det
sätt som avses i avhandlingen och behöver inte hänga samman med socioekonomisk komposition på kommunnivå.
Ännu är det för tidigt att avfärda områdeseffekter på politiskt deltagande.
Däremot skulle jag vilja hävda att den här delstudien reser flera frågetecken
kring kontextuella effekter i det här avseendet. Även om resultaten inte är entydiga tyder de på att individuella faktorer till syvende och sist ändå har större
betydelse. En kritisk synpunkt skulle kunna vara att kommunen som rumslig
kontext inte är relevant i sammanhanget utan att individers politiska beteende
formeras i mindre kontexter. Nästa steg i avhandlingen blir därför att ta ned
analysen ett steg och att i två fall, Umeå och Göteborg, undersöka den än mer
lokala kontextens betydelse.
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KAPITEL SEX

Umeå – från väster till öster

En resa genom Umeå kan göras med ettans busslinje som på avstånd löper
längs stadens pulsåder, Umeälven. Just den här resan tar sin början i Umeås
västra utpost, stadsdelen Umedalen som blivit riksbekant för sin skulpturpark.
Men det är knappast den som umeborna associerar området med eftersom det
under sin knappa tjugoåriga historia kommit att betraktas som något av ett problemområde. Därefter går bussturen vidare genom en av de äldsta och mer
välmående stadsdelarna - Backen som vuxit fram kring den magnifika kyrkan
och som med sin gamla bebyggelse och sitt läge ligger i gränssnittet mellan stad
och landsbygd. Efter en av de få svängar som bussen gör på sin tur längs resan
österut, kommer den så till den vidsträckta stadsdelen Grubbe som delas i en
norra och södra del av Backenvägen. Det mesta av bebyggelsen är äldre sådan
och en mix av mestadels villor och mindre flerfamiljshus. Mellan Grubbe och
Centrum finns en liten skärva av landsbygden kvar i form av, Grisbacka där
röda gamla Västerbottensgårdar trängs med modernare bebyggelse. Därefter
kommer bussen till den stadsdel som i en annan stad skulle ha hetat Västermalm
men som umeborna känner som Väst på stan, en välmående, centralt belägen
stadsdel. Efter att ha korsat den trafikintensiva Västra Esplanaden, som är en
omskrivning för E4, kommer bussen till ”stan”, dvs. centrum. Umeås centrala
delar drabbades hårt av den omfattande branden 1888 och senare också av
femtio- och sextiotalens rivningsvåg. Allt detta har satt sin prägel på stadens
centrala delar. Efter en välförtjänt paus på Vasaplan som är stadens kollektivtrafikplats, går bussen vidare mot de östra stadsdelarna. Först går resan genom
Öst på stan som precis som sin namne på den västra sidan om stadens centrum,
är en välmående stadsdel som domineras av vackra trävillor och ett och annat
flerfamiljshus som i många fall rymmer dyra bostadsrätter. Läget mitt emellan
centrum och universitetet gör detta till en attraktiv stadsdel. Bussresan fortsätter
uppför lasarettsbacken förbi regionsjukhuset, en arkitektonisk betongkoloss som
blickar ut över staden från sitt höga läge. Efter ett stopp vid campus går bussen
vidare mot Ålidhem, en sextiotalsskapelse i orange tegel som för evigt kommer
att påminna umeborna om miljonprogrammets guldålder. Området är Umeås
studentområde nummer ett och omtalades i sin barndom som ett getto. En gång
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per år lever det upp till sitt forna, något tveksamma rykte, under brännbollsfestigheterna i maj då stadsdelen traditionsenligt förvandlas till ett slagfält. Bussresan fortsätter därefter mot ändhållsplatsen i stadsdelen Carlslid, ett område
som trots sin lite trista fasad med kedjehus från tegelepoken, är ett av stadens
mer attraktiva områden. Den som vill slå ner bopålarna här får vara beredd på
att det kostar.
För den som vill göra bussresan från väster till öster så tar den en dryg timme. Umeå är inte en boendemässigt segregerad stad såsom storstäderna Stockholm, Göteborg eller Malmö, och att beskriva staden som sådan skulle varken
vara en rättvis eller faktabaserad beskrivning. Men trots det så finns ändå en
viss segregation. Skillnaderna mellan olika stadsdelar manifesteras dels i den
fysiska miljön där vissa miljöer domineras av hyresbostäder och flerfamiljshus
medan andra miljöer domineras av egnahem i form av villor och dyra bostadsrätter. Men framförallt återspeglas det i umebornas medvetande, som innebär
att vissa stadsdelar betraktas som bättre och andra som sämre. Varje onsdag
ger en av lokaltidningarna ut bilagan Veckans bil och bostad där stadens mäklarfirmor konkurrerar om annonsutrymmet. I utropspriserna får umeborna kvitto på den egna stadsdelens attraktivitet, eller brist på detta. Beroende på geografiskt läge, närhet till centrum och universitet samt rykte, varierar utropspriserna kraftigt.

6.1 Inledning – kapitlets syfte och disposition
Efter denna personliga betraktelse av Umeå som fick inleda det andra empirikapitlet, är så det dags att gå vidare med en analys av sub-kommunala geografiska
kontexter och deras eventuella betydelse för politiskt deltagande på individnivå.
Detta är det första av två kapitel som behandlar problemet utifrån denna synvinkel. Som jag diskuterade i metodkapitlet kan Umeå betraktas som ett kritiskt test
av hypotesen om områdeseffekter av den typ som avses i avhandlingen. Sett till
invånarantalet finns det förvisso förutsättningar för segregation, men som snart
ska framkomma, är detta inte något utbrett fenomen. Det finns mindre öar av
fattigdom men det är inte fråga om hela, isolerade stadsdelar.
Syftet med föreliggande kapitel är att beskriva och analysera individers politiska deltagande i Umeå vid en given tidpunkt. Huvudfrågan handlar om huruvida det finns variation mellan individer och områden och hur denna i så fall kan
förklaras. Precis som i det föregående kommunkapitlet är det tre deltagandeformer som studeras, valdeltagande, samt deltagande genom kontakter och manifestationer.
Efter denna inledning följer en beskrivning av det datamaterial som använts
för analyserna samt en diskussion kring metodologiska aspekter som är specifika
för det här kapitlet. Efter det kommer en kort bakgrundsbeskrivning av Umeå.
Det är inte någon detaljerad beskrivning av stadens historia och samtid, utan ett
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försök att i grova drag teckna Umeås socioekonomiska karta i syfte att ge läsaren bakgrundsinformation. Därefter följer den empiriska analysen. Strukturen är
densamma som i föregående kapitel. De tre deltagandeformerna behandlas en i
taget, först genom en bivariat analys på aggregerad nivå och därefter med hjälp
av individdata i en multivariat flernivåanalys. Kapitlet avslutas med en uppsummering av de huvudsakliga resultaten.

6.2 Metod och material

Datamaterial och bortfallsanalys
I föreliggande kapitel har, förutom Stadsdemokratiundersökningen, också offentlig statistik använts. Det är områdesdata för nyckelkodområden och valdistrikt som producerats av SCB och som tillhandahållits av Stadsledningskontoret i Umeå. Samtliga data gäller per 2002-12-31 dvs. för samma år som
undersökningen genomfördes.
Den del av Stadsdemokratiundersökningen som omfattade Umeå inkluderade
1 521 slumpmässigt utvalda medborgare. Totalt besvarades enkäten av 1 024
personer vilket motsvarar en svarsfrekvens på 67,3 procent. Eftersom urvalet
drogs på kommunnivå inkluderades även kommuninvånare som inte bor inom
tätorten i urvalet. I analyserna har jag dock valt att endast inkludera respondenter som är bosatta inom Umeå tätort, dvs. inom någon av de tio stadsdelarna:
Berghem, Haga, Centrala staden, Västerslätt, Ersboda/Ersmark, Backen, Teg,
Universitetsområdet, Östra Stadsdelen samt Marieområdet. Det finns två anledningar till denna avgränsning. Socioekonomisk segregation är för det första ett
urbant snarare än ett ruralt fenomen. De tätorter, byar och den landsbygd som
ligger utanför stadens gränser är socioekonomiskt homogena. För det andra är
det inte lika lätt att identifiera lika avgränsade bostadsområden på landsbygden
vilket gör det svårare att operationalisera en geografisk, social omgivning. Av de
1 024 respondenterna som besvarade enkäten bor 748 i tätorten, och det är dessa
som inkluderats i analyserna.
Som tidigare framgått kan två variabler användas för analyser av representativitet och bortfall – kön och ålder. Det finns dock vissa problem med att göra en
bortfallsanalys. Eftersom jag valt att avgränsa studien till staden, är den relevanta gruppen för jämförelse personer i åldrarna 18 till 74 år bosatta i Umeå tätort
2002. SCB samlar förvisso in befolkningsdata för tätorter men i den offentliga
databasen finns endast folkmängd redovisad. Statstiken samlas in vart femte år
och finns inte tillgänglig för det aktuella undersökningsåret 2002 utan endast för
2000 respektive 2005. Ett alternativ vore att göra en bortfallsanalys med avseende på kön och ålder på valdistrikts eller nyckelkodområdesnivå. Åldersgrupperna i den offentliga statistiken omfattar dock åldersgrupperna: 0-15 år, 16-19 år,
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20-64 år samt 65- år och matchar således inte urvalet i Stadsdemokratiundersökningen (18 till 74 år). Jag har dock valt att göra en jämförelse mellan urvalet (i
tätorten) och populationen på kommunnivå. Jämförelsen kan ge indikationer om
skevheter i materialet men kan således inte användas för en regelmässig bortfallsanalys eller för att konstruera vikter som kan korrigera bortfall.
I tabell 6.1 redovisas fördelningen med avseende på kön och ålder i populationen (kommunnivå) och bland de svarande respondenterna (i Umeå tätort).
Något fler kvinnor än män har besvarat enkäten men skillnaden är försumbar.
Medelåldern är högre bland de svarande än i kommunen som helhet, 42 år i
jämförelse med 37 år. Bortfallet är högst i åldersgruppen 18 till 29 år. Även
gruppen 30 till 49 år är något underrepresenterad men inte lika kraftigt. Avvikelsen är störst i åldersgruppen 50 till 64 år som är kraftigt överrepresenterad.
Tabell 6.1 Bortfallsanalys med avseende på kön och ålder.
Populationen
Kön

Ålder

Svarande
respondenter

Differens

Representationskvot

Män

49,8

49,1

-0,7

1,01

Kvinnor

50,2

50,9

+0,7

,99

100,0

100,0

18-29

30,5

27,5

-3,0

1,11

30-49

36,9

35,5

-1,4

1,04

50-64

23,6

27,8

+4,2

0,85

65-74

9,0

9,1

+0,1

0,99

100,0

100,0

18-29

15,2

11,6

-3,6

1,31

30-49

18,7

18,3

-0,4

1,02

50-64

11,7

15,0

+3,3

0,78

65-74

4,1

4,2

+0,1

0,98

18-29

15,3

15,9

+0,6

0,96

30-49

18,2

17,3

-0,9

1,05

50-64

11,9

12,8

+0,9

0,93

65-74

4,8

4,9

+0,1

0,98

Kön och ålder
Män

Kvinnor

En kombination av de två variablerna kön och ålder visar att det framförallt är
unga män som inte har besvarat enkäten och att män i övre medelåldern är den
grupp som är mest överrepresenterad bland svarspersonerna. De kvinnliga svarande däremot följer åldersfördelningen i populationen utan några större avvikelser. Hur svaren fördelar sig över nyckelkodområden och valdistrikt redovisas
i Appendix D.
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Relevant kontext – Umeås områden
Vilka är då de relevanta geografiska kontexterna i Umeå? Vi har inte kunskap
om vilka områden som respondenterna känner sig hemma i och identifierar sig
med. I brist på sådan information får vi utgå från administrativa indelningar med
reservation för de potentiella svagheter och problem som det innebär.
Den administrativa indelningen i Umeå bygger på nyckelkodområden. Hela
kommunen är indelad i arton sådana (2-siffers nyko): Berghem, Haga/Sandbacka, Centrala staden, Västerslätt, Ersboda/Ersmark, Backen, Östra stadsdelen,
Marieområdet, Universitetsområdet, Ålidhems byar och glesbygd, Umeå Landsförsamlings byar och landsbygd, Tavelsjö, Teg, Tegs byar och glesbygd, Holmsund, Hörnefors, Sävar samt Holmön. Av dem ligger de tio förstnämnda inom
tätorten. Det genomsnittliga invånarantalet i stadsdelarna är cirka 7 800 personer. Dessa tio är i sin tur indelade i 23 mindre områden (4-siffers nyko) med ett
genomsnittligt invånarantal om cirka 3 400 invånare. Dessa indelas i 91 små
områden (6-siffers nyko) för vilka det genomsnittliga invånarantalet är cirka
850.1
En annan administrativ indelning är valdistrikt, vilka uppgår till totalt 57 i
hela kommunen. Av dessa finns 39 inom tätorten och har ett genomsnittligt
invånarantal om cirka 2000 personer. En fördel med att använda valdistrikt istället för nyckelkodområden är att det finns officiell statistik över valdeltagande i
de förstnämnda, vilket gör det möjligt att jämföra det skattade värdet med populationsvärdet.
En faktor som har betydelse för vilken områdesindelning som ska användas i
analyserna är antalet individobservationer per område. Ju fler områden som
dessa fördelas över, desto större blir osäkerheten i skattningarna. Som tidigare
nämnts utgör varierande gruppstorlek och grupper med få observationer inte
något problem eftersom flernivåanalys bygger på precisionsviktning. Men få
individer inom varje grupp innebär att analyserna blir känsliga för individ outliers. För att analyserna ska vara meningsfulla krävs också variation. Valet föll
därför på att slå samman och modifiera valdistrikt till större områden. Varje
stadsdel består av ett antal valdistrikt som i relativt hög utsträckning sammanfaller med 4-siffers nyckelkodområden. För att illustrera hur sammanläggningen av
valdistrikt gått till, kan vi titta på ett exempel. Haga är indelat i fyra valdistrikt,
Sandabrånet, Sandbacka, Haga norra samt Haga södra. För att maximera antalet
individobservationer på områdesnivå har Haga norra och Haga södra slagits
samman. Att just dessa två fick bilda ett nytt område beror på att de sammanfal-

1

Observera att endast nyckelkodområden inom Umeå tätort har inkluderats vid beräkningen av
genomsnittligt invånarantal. De exakta antalen är 7 775 för 2-siffers nyko, 3 381 för 4-siffers nyko
samt 854 för 6-siffers nyko, och gäller per 2002-12-31.
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ler med gränserna för 4-siffers nyckelkodområdet 0203. I vissa fall sammanfaller inte nyko och valdistrikt på något enkelt sätt och då har geografisk närhet fått
spela den avgörande rollen för vilka distrikt som fått bilda nya områden. Resultatet av den modifierade indelningen är 23 områden. Antalet svarande respondenter varierar mellan 14 (Ersmark)2 och 54 (Öst på stan). Genomsnittsantalet är
33 vilket kan jämföras med 18 då de ursprungliga valdistrikten bibehålls.
I texten använder jag omväxlande begreppen områden och stadsdelar då jag
avser dessa 23 områden. I Appendix D ges en beskrivning av hur områdesindelningarna förhåller sig till varandra. Samtliga körningar har upprepats både med
områden (23 stycken), valdistrikt (39 stycken) och nyckelkodområden (2-siffers,
4-siffers och 6-siffers) som operationalisering av geografiskt kontext. I kapitlet
redovisas dock, med något undantag, endast resultaten från körningarna med de
förstnämnda som underlag.
Det praktiska arbetat har organiserats så att varje enskild respondent kopplats
till ett specifikt område med hjälp av adress. När enkäterna inkom avidentifierades dessa med undantag av gatuadress och postnummer. När individ kopplats till
plats avlägsnades även adressuppgifterna från databasen för att skydda respondenternas identiteter.

6.3 Umeå – en kort bakgrund
I slutet av 1500-talet fick den handelsplats som kommit att etableras vid Umeälvens norra strand, sina första stadsprivilegier. Efter att staden fört en tynande
tillvaro under några år förnyades dessa 1622 och Umeå fick denna gång status
som residensstad. Stadens tillväxt hänger samman med närheten till inlandets
skogar som lade grunden för en livaktig träindustri, vilken gynnades av byggandet av järnvägen samt etablerandet av uthamnen i det näraliggande Holmsund.
1965 etablerades Umeå universitet som kommit att betyda mycket för stadens utveckling. Idag är Umeå med sina dryga 110 000 invånare Sveriges elfte
största kommun. Av dessa bor ungefär 75 000 personer i tätorten och övriga är
bosatta i andra tätorter inom kommunen eller på landsbygden (SCB, Statistikdatabasen). Umeå är en av de mest expansiva städerna i Sverige (Kåpe 1999,
361) vilket avspeglas inte minst i dess växande befolkning. Kommunen är egentligen ett resultat av två sammanläggningar. Den första skedde 1965 då staden
och landskommunen slogs samman. Vid denna tidpunkt hade kommunen mindre

2

Att jag valt att bibehålla Ersmark som eget område trots relativt få individobservationer beror på
att byn utgör en tydlig avgränsad del av staden. De valdistrikt som är geografiskt näraliggande,
Västra respektive Östra Ersboda skiljer sig också mycket kraftigt från Ersmark med avseende på
befolkningsmässig sammansättning och bebyggelsemönster.
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än 50 000 invånare. 1974 inkluderades grannkommunerna, Holmsund, Holmön,
Hörnefors samt Sävar i Umeå kommun, som efter detta hade ungefär 74 000
invånare (www.umea.se). Under den senaste tjugoårsperioden (1985-2005) har
staden vuxit med drygt 23 procent, från cirka 85 000 invånare till 111 000 invånare (www.scb.se) vilket till stor del hänger samman med universitetets uppoch utbyggnad. Ett resultat av den kraftiga befolkningsexpansionen är att nya
stadsdelar och bostadsområden tillkommit i det som tidigare var stadens utkanter
(Kåpe 1999, 362).
Men Umeås expansion är inte en ny trend. Redan under efterkrigstiden hade
nämligen Umeå en kraftig befolkningstillväxt - 50 procent högre jämfört med
den genomsnittliga folkmängdsökningen i landets övriga tätorter. En viktig orsak till detta var kraftbyggnadsprojektet i Stornorrfors som medförde att många
anläggningsarbetare sökte sig till Umeå. Detta skapade i sin tur ett behov av nya
bostäder som kunde husera dessa. Stadens läge vid Umeälven innebar dock att
denna skapade en naturlig gräns söderut och i nordväst hindrade regementsområdet ytterligare expansion. I eposet Umeå Stads Historia står att läsa att,
”Bostadsbebyggelsen hade därför orienterats till dalgången norrut mot norra
Sandbacka och österut till Berghemsområdet. För den omfattande flerfamiljshusbebyggelsen, som Stornorrforsprojektet krävde, valde man Berghem och där
[byggdes] Umeås första moderna förort” (Olofsson 1972, 557). Berghem stod
klart 1956 och Västerslätt, stadsdelen på slätten till väster om stadskärnan hade
blivit klart året innan (Fransson 1972, 638). Det faktum att Berghem vid dess
tillkomst i mitten av femtiotalet betraktades som en förort, vittnar om stadens
kraftiga befolkningsexpansion. Idag lever Berghem inte upp till sinnebilden av
en förort utan är en integrerad del av staden, granne med campus, någon enstaka
kilometer från centrum.
Det nybildade stiftelsen Bostaden var en viktig aktör i stadens expansion. För
att klara bostadssituationen byggde man flerfamiljshus vilket ledde till att staden
ändrade karaktär, från en dominans av småhus till flerfamiljshus. De första åren
efter kriget (1946-1953) stod flerfamiljshusprojekten för 80 procent av byggandet. Som jag redan varit inne på så ökade universitetets etablering och expansion
behovet av bostäder ytterligare och med detta kom Umeå att expandera österut.
Hälften av de lägenheter som byggdes under första halvan av 60-talet var studentbostäder. Under denna period tillkom de nya stadsdelarna Mariehem och
Ålidhem. Resultatet blev att 65 procent av det totala bostadsbeståndet i slutet av
60-talet, hade tillkommit sedan krigsslutet (Olofsson 1972, 563-565). Under
denna tjugoårsperiod förändrades Umeås utseende och befolkningsstruktur i
grunden. Bebyggelsen var modern och studenttillströmningen gjorde att Umeå
fick en mycket ung befolkning. Det senare är någonting som gäller även idag,
närmare fyrtio år senare då kommunens invånare har en medelålder på 37 år.
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Stadens ställning som residensstad och tidigare garnisonsstad3 har också satt sin
prägel på dess arbetsmarknad. Många har sin sysselsättning inom offentlig förvaltning (universitetet, regionsjukhuset och kommunen) och sysselsättningsstrukturen kan således sammanfattas under rubrikerna administration, service
och utbildning. Men staden har också ett antal större industriföretag där den
viktigaste och största arbetsgivaren är Volvo Lastvagnar.

Det moderna Umeå
En beskrivning av Umeås socioekonomiska karta finns i tabell 6.2 där de 23
områden som utgör bas för analys i det här kapitlet presenteras.
Tabell 6.2 Deskription av (sammanslagna) valdistrikt i Umeå tätort med avseende på
befolkningsmässig komposition.

Östra Ersboda

3

Antal
inv.

Andel
arbetslösa
16- år

Andel ej
förvärvsarb.
20-64 år

Andel
förvärvsarb.
20-64 år

Medelinkomst
(tkr)

Andel hushåll m.
socialbidrag

SES index

3282

15,1

30,2

69,8

198,0

21,3

-255
-137

Mariehem

3253

14,7

30,5

69,6

182,6

8,7

Ålidhem

5801

11,9

47,4

53,8

138,4

7,1

-131

Centrum

1889

19,0

23,4

76,6

225,0

5,1

-111

Universitetsområdet

3297

12,0

41,4

58,6

163,6

4,1

-71

Västra Ersboda

4752

9,5

19,3

80,7

220,6

10,5

-52

Carlshem Östra

4112

12,7

24,9

75,1

206,8

5,0

-47

Backen/Umedalen

3947

11,4

18,6

82,3

227,4

7,3

-27

Sandbacka

1939

12,5

14,5

85,5

218,8

2,7

-11

Haga

2878

12,0

14,3

85,6

225,4

2,9

-1

Västteg

3906

11,6

14,5

85,5

229,0

3,3

5

Väst på stan

3893

12,0

18,0

81,8

229,3

2,7

5

Böleäng

3314

8,2

14,0

86,2

241,4

5,8

36

Grubbe

4808

9,5

14,9

85,1

238,8

2,9

44

Sandabrånet

2241

9,7

14,7

85,3

243,3

2,8

47

Röbäck

4131

7,8

12,5

87,5

232,3

3,9

49
65

Öst på stan

4268

8,5

20,9

79,5

239,0

3,2

Carlshem Västra

3851

8,7

19,7

80,5

250,1

3,4

65

Berghem

3230

9,9

22,7

79,3

248,5

2,4

71

Östteg

2083

8,0

14,5

85,5

253,2

3,4

76

Västerslätt

2008

7,1

11,4

88,6

234,4

1,4

86

Regementet lades ned efter ett regeringsbeslut 1996.
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Marieområdet

4373

6,5

13,9

86,2

265,2

3,6

107

Ersmark

1569

6,6

11,4

88,6

256,5

1,1

116

78 825

10,7

20,3

79,9

224,2

5,0

0

Totalt

Källa: Egen bearbetning av SCB Inkopak för valdistrikt i Umeå, 2002.
Kommentar: Andel öppet arbetslösa avser endast arbetssökande och inkluderar därmed inte
personer i arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller sysselsättningsprogram. Socialbidragsvariabeln
är andel hushåll (ej individer) som erhållit ekonomiskt understöd.

Ett SES-index har konstruerats genom en faktoranalys4 av variablerna medelinkomst, andel arbetslösa, och andel hushåll med socialbidrag och sammanfattar
på ett bra sätt den socioekonomiska kompositionen i respektive område. Indexets medelvärde är noll och standardavvikelsen är 100. Ett lågt negativt värde
innebär att en stor andel av invånarna är resurssvaga och ett högt, positivt värde
att majoriteten är resursstarka.
Ungefär tio områden ligger under genomsnittet och tretton områden över
detsamma. De flesta områden ligger mellan -100 och 100, men några områden
utgör extremvärden. Det som utmärker sig mest i det avseendet är Östra Ersboda
med ett lågt, negativt värde (-255). Medelinkomsten i Östra Ersboda är visserligen inte den lägsta men den ligger långt under genomsnittet. Den faktor som
framförallt leder till det låga värdet är att mer än en femtedel av hushållen erhöll
socialbidrag under 2002, vilket ojämförligen är den högsta siffran. Inte ens
grannområdena i väster – Mellan och Västra Ersboda med omkring tio procent
biståndsmottagare, kommer upp i samma höga nivå. Även när det gäller andelen
ej förvärvsarbetande ligger Östra Ersboda mycket högt. Närmare en tredjedel av
befolkningen mellan 20 och 64 år befinner sig utanför arbetsmarknaden. Låg
förvärvsgrad och medelinkomst i andra områden såsom Ålidhem, Mariehem och
Universitetsområdet förklaras av att de är studentområden.
För den som har skapliga förkunskaper om Umeå som stad och dess socioekonomiska karta är det några områden som lite överraskande hamnar i den
grupp som har relativt sett låga värden på SES-indexet. Ett sådant är Centrum.
Medelinkomsten är i nivå med det totala genomsnittet men procenten arbetslösa
samt socialbidragsgraden är relativt sett höga. Kanske kan en del av förklaringen
ligga i att en stor del av lägenhetsbeståndet är smålägenheter. Det avspeglas i
statistiken över hushåll som visar att över nittio procent av dessa består av ensamstående män och kvinnor utan barn. Ungefär en fjärdedel av dem som är

4

I faktoranalysen inkluderades variablerna andel arbetslösa, andel som mottagit socialbidrag samt
medelinkomst. Resultatet blev en dimension (Eigenvalue 2,033). KMO är 0,661 och andel förklarad varians 67,8 procent. Andel förvärvsarbetande utelämnades eftersom den snarare fångar andelen studenter i respektive område än mer allmän socioekonomisk komposition.
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bosatta i centrum är över 65 år vilket delvis förklarar den höga andelen ensamstående. Att andelen äldre är hög i centrum kan dock inte förklara det låga värdet på SES indexet eftersom dessa inte finns med i beräkningsunderlaget (siffrorna gäller befolkningen mellan 25-64 år). Intressant är dock att Centrum och
Centrum Väst tillhör de områden där invånarna har högst genomsnittlig beskattningsbar kapitalinkomst. Den är fem till sju gånger så hög som kapitalinkomsten
i de områden där den är lägst, vilket onekligen nyanserar bilden något (SCB
inkopak Umeå 2002). Man kan anta att Centrum hyser en hög andel äldre människor som har stora förmögenheter men att resterande invånare består av personer som inte är lika resursstarka.
Att Östra Ersboda är ett socioekonomiskt resurssvagt område och att det intar
en särställning i staden har redan framgått. Om vi istället riktar uppmärksamheten till den andra änden av skalan kan vi konstatera att det inte finns något område som, lite tillspetsat, är lika rikt som Östra Ersboda är fattigt. I tabell 6.2 är
det Ersmark som har det högsta värdet på indexet (+116). Bara Marieområdet
har högre medelinkomst och lägre arbetslöshet. Ersmark har högst förvärvsgrad
och lägst socialbidragsgrad.
Men sammanslagningen av valdistrikt döljer en del intressant variation. Marieområdet består av tre sammanslagna valdistrikt, Mariehemsgård, Mariedal
samt Mariehöjd. Om dessa bibehålls har både Mariedal och Mariehemsgård de
högsta värdena på indexet, 136 respektive 191. Mariehemsgård är exempelvis
det enda området som har en medelinkomst högre än trehundratusen kronor. Det
är också det valdistrikt som har lägst arbetslöshet (2,4 procent) och lägst andel
biståndsmottagare, 0,4 procent (vilket motsvarar två (!) hushåll). Mariedal är å
sin sida det valdistrikt som har högst förvärvsfrekvens i kommunen med drygt
90 procent.
Det finns även andra intressanta skillnader som försvinner med sammanslagna valdistrikt. Som jag skrev i inledningen av det här kapitlet så är Umedalen ett
område som ända sedan sin tillblivelse i slutet av åttio-, och början av 90-talet
haft dåligt rykte bland umeborna. I tabell 6.2 framgår det att värdet på SESindexet förvisso är negativt, men att det inte är så lågt som kunde förväntas.
Anledningen är det slagits samman det med näraliggande Backen som är ett
gammalt villaområde. Om man bortser från studentområdena, är Umedalen tillsammans med Östra Ersboda det distrikt som har lägst medelinkomst (211,8 tkr)
och högst andel socialbidragstagande hushåll (11,1 procent). Backen å andra
sidan ligger en bra bit över den genomsnittliga medelinkomsten och har en mycket låg andel hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd. På samma sätt som Marieberg drar ned genomsnittsvärdena för Marieområdet drar Backen upp medelvärdet för Umedalsområdet. Detta är också fallet med Berghem som egentligen
är två valdistrikt - Berghem norra och södra. Det förstnämnda är ett av de mest
välmående valdistrikten i Umeå med en medelinkomst strax under trehundratu-
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sen kronor, relativt sett låg arbetslöshet (5,0 procent) och låg andel biståndshushåll (1,2 procent). Här domineras bebyggelsen av villor och egna hem och området är ett av de mest attraktiva villaområdena i hela Umeå med skyhöga villapriser som konsekvens. Berghem Södra är av en lite annan karaktär. Här finns
förvisso dyra bostadsrätter men också en del hyresrätter och även studentbostäder vilket framförallt påverkar medelinkomsten nedåt. Mellan Berghem Norra
och Berghem Södra skiljer det närmare etthundratusen kronor. I det senare området är likaledes förvärvsgraden lägre (72,3 procent).
Sammantaget kan konstateras att variationen mellan de 23 områdena inte är
så stor, vilket tyder på att den socioekonomiska segregationen i Umeå inte är
omfattande. Några områden utmärker sig. Ersboda och främst Östra Ersboda är
relativt sett fattiga områden. Av de fyra områden som har ett värde på indexet
som är lägre än -100 återfinns också studentområdena Ålidhem och Mariehem.
Även Universitetsområdet, som bland annat inkluderar studenttäta Nydalahöjd,
har ett relativt lågt värde på SES-indexet. Något oväntat hamnar också Centrum
i gruppen av utsatta områden. Om medelinkomst utelämnas från indexet och
ersätts med förvärvsgrad, byter dock Centrum och Universitetsområdet plats
vilket resulterar i att tre av de fyra områden som har lägre SES än -100 är studentområden. Men detta återspeglar någonting som inte handlar traditionell
socioekonomisk segregation, nämligen koncentration av studenter. Det är mer
en indikator på områdets avstånd till campus och tillgången på studentbostäder
än någonting annat.
I den andra änden av skalan finns det inte lika många extremvärden. Endast
två områden, Marieområdet samt Ersmark har högre SES än 100. Tittar vi istället på de ursprungliga valdistrikten och inte områden, så är det sex valdistrikt
som har det, Centrum Östra (101)5, Västerslätt (115), Ersmark (122), Berghem
Norra (136), Mariedal (136) samt Mariehemsgård (191).
Trots att det finns extremvärden i båda ändarna av skalan är det övergripande
intrycket ändå att de flesta områdena placerar sig inom ett ganska begränsat
spann där skillnaderna inte är särskilt dramatiska. I den mån det förekommer
segregation i Umeå är det inte tal om hela stadsdelar som är segregerade. Om
något område skulle ha lämpat sig för den numera avslutade Storstadssatsningen
är det möjligen Ersboda, och då främst dess östra del. Men det gäller så länge
referenspunkterna är andra områden i Umeå. Om jämförelsen istället är stadsdelar i storstadsområdena vågar jag påstå att Ersboda skulle framstå i en delvis
annan dager. På motsvarande sätt finns inte någon hel stadsdel som kan klassificeras som rikt område. Förvisso finns det mindre, avgränsade bostadsområden

5

När valdistrikten har slagits samman har Centrum Östra slagits samman med Östermalm som
bland annat består av ett stort hyresbostadsområde, Öbacka.
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där invånarna är välbeställda men det gäller inte hela stadsdelar. Mariehemsgård
som är det valdistrikt med högst andel resursstarka personer ligger intill två av
Umeås fattigaste områden - Mariehem och Mariehemshöjd. Dessa områden är
inte isolerade öar utan människorna som bor här möter varandra i vardagen.
Barnen går i samma skola och man handlar på samma Ica-affär. Ersboda är ett
geografiskt mer isolerat område och Ersmark likaså. Umedalen med sitt geografiska läge långt från centrum är också till viss del en mer avgränsad del av staden. Men samtidigt finns här blandad bebyggelse, hyresrätter, bostadsrätter och
nybyggda radhus och villaområden som bidrar till en befolkningsmässig mix.
En faktor som jag inte har beaktat är etnicitet. Forskning har kunnat etablera
ett starkt samband mellan etnisk och socioekonomisk segregation. Bråmå (2004)
definierar invandrartäta områden6 som områden där minst 30 procent av invånarna är födda utomlands. Något sådant finns dock inte i Umeå. Östra Ersboda
har högst andel bosatta med utländsk bakgrund där ungefär 25 procent av befolkningen har utländsk härkomst, dvs. är andra generationens invandrare eller
har själv invandrat. Femton procent är födda utomlands och cirka åtta procent av
invånarna är utländska medborgare (SCB 2002). Så förvisso kan man säga att
den etniska och socioekonomiska kartan över Umeå sammanfaller eftersom
Östra Ersboda är den mest socioekonomiskt utsatta stadsdelen,7 låt vara kanske
den enda. Men någon motsvarighet finns inte i något annat område. Den totala
andelen personer med invandrarbakgrund i kommunen är också förhållandevis
låg. Därför har jag valt att bortse från denna faktor.

6.4 Politiskt deltagande i björkarnas stad
Efter denna inledande del av kapitlet är det så dags för den empiriska genomgången av datamaterialet. Liksom tidigare är det tre deltagandeformer som utgör
den beroende variabeln, valdeltagande samt deltagande i kontakter och manifestationer, vilka analyseras i nämnd ordning.

Valdeltagande
Vi ska börja med att titta närmare på valdeltagande på aggregerad nivå. I diagram 6.1 redovisas valdeltagandet i Umeås 23 områden. Observera att det byg-

6

Notera dock att Bråmå inte använder begreppet invandrartäta områden utan svenskglesa områden.
Detta är förvisso ingen slump. Bråmå (2004, 17) intervjuade i en studie av boendesegregation i
mellanstora städer, företrädare för kommunens flyktingmottagning samt för det kommunala bostadsbolaget. Bråmå fann att det kommunala bostadsbolaget, som verkar i en stad med ständig
bostadsbrist, enbart upplåter lägenheter för flyktingmottagning i Ersboda eftersom personer med
helsvensk bakgrund väljer bort Ersboda pga. den negativa stämpel som stadsdelen har.
7
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ger på offentlig statistik och inte surveydata. Det allmänna intrycket är att andelen röstande överlag är hög. I fler än hälften av stadsdelarna röstade mer än 80
procent av invånarna. Högst var det i Ersmark, 88,1 procent. Högt var det även i
Marieområdet med 85 procent. Lägst valdeltagande hade Östra Ersboda där
endast 65,8 procent röstade. I studentområdena Ålidhem, Mariehem och Universitetsområdet var det lägre än i många andra områden av staden, mellan 74 och
76 procent, men inte på något sätt alarmerande lågt.
Diagram 6.1 Valdeltagande i kommunalvalet 2002 i (sammanslagna) valdistrikt i
Umeå tätort.
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Källa: Egen bearbetning av data från SCB, Inkopak 2002 för valdistrikt i Umeå.

Eftersom vi har tillgång till populationsdata är det också möjligt att titta närmare
på valdeltagandet i dem av de ursprungliga valdistrikten, som ligger inom tätorten. Detta redovisas i tabell 6.3 på nästa sida. Det visar sig att det finns en hel
del intressant variation som går förlorad om vi enbart tittar på de sammanslagna
valdistrikten. Valdeltagandet i kommunvalet i kommunen som helhet var 79,7
procent vilket är högre än riksgenomsnittet på 77,9 procent (www.val.se). I den
vänstra delen av tabell 6.3 finns de valdistrikt som hade lägre valdeltagande än
kommungenomsnittet och till höger dem i vilka det var högre. För varje distrikt
redovisas också SES-indexet som är ett mått på respektive områdes socioekonomiska komposition.

148

Tabell 6.3 Valdeltagande på valdistriktsnivå i kommunalvalet 2002
Valdistrikt

Valdeltagande
i kommunvalet
2002

OmrådesSES

Valdistrikt

Valdeltagande
i kommunvalet
2002

OmrådesSES
-45,5

Östra Ersboda

65,8

-285,5

Carlshem Östra

80,0

Mariehemshöjd

69,2

-153,8

Sandabrånet

80,3

51,9

Ålidhem Södra

71,7

-194,8

Röbäck

80,6

72,7

Ålidhem Östra

72,4

-146,6

Sofiehem

80,7

63,9

Umedalen

72,6

-93,6

Böleäng Västra

81,1

34,5

Mellan Ersboda

72,6

-88,2

Kronoparken

81,2

69,0

Ålidhem Västra

72,8

-75,5

Östermalm/Rosendal

81,6

4,3

Universitetsområdet

73,8

-83,5

Centrum Östra

81,9

101,3

Centrum

74,5

-126,5

Böleäng Östra

82,5

51,1

Haga Norra

76,0

-7,3

Grubbe Södra

82,7

57,9

Böleå

76,1

27,8

Östteg

83,7

70,7

Marieberg

76,6

-48,7

Västerslätt

84,8

115,3

Haga Södra

76,6

51,2

Carlshem Västra

85,0

25,1

Ytterhiske/Brinkvägen

77,3

-13,0

Mariedal

86,3

136,2

Västteg

77,3

18,5

Berghem Norra

87,5

136,1

Backen

77,3

47,5

Ersmark

88,1

122,4

Mariehem

77,5

-118,2

Mariehemsgård

92,2

190,5

Västra Ersboda

78,6

-11,6

Sandbacka

78,9

18,7

Berghem Södra

79,3

-38,4

Grubbe Norra

79,4

30,9

Centrum Västra

79,4

33,2

Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB) INKOPAK 2002, egen bearbetning.

Det varierar drygt 26 procentenheter mellan det distrikt som hade högst respektive lägst valdeltagande. I två valdistrikt, Östra Ersboda (65,8 procent) och Mariehemshöjd (69,2 procent) var det lägre än sjuttio procent. Högst var det i Mariehemsgård där så stor andel som 92,2 procent av de röstberättigade invånarna
deltog. Det framträder ett tydligt samband mellan aggregerad SES och valdeltagande. De valdistrikt som har ett valdeltagande under 75 procent har samtliga
låga, negativa värden på SES-indexet. På motsvarande sätt har i princip alla, där
valdeltagande är högre än 85 procent, höga positiva värden på detsamma. Men
det finns också några intressanta undantag. Carlshem är ett sådant exempel.
Carlshem Östra har låg aggregerad SES och även Västra, om än något högre än
den föregående. Trots det var valdeltagandet över 80 procent. Mariehem har, sett
till många andra områden, också mycket låg SES men andelen röstande var trots
det 77,5 procent.
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Det är rimligt att anta att dessa förhållanden är relativt stabila över tid. I kommunvalet 2006 var Östra Ersboda fortfarande det valdistrikt med lägst deltagande (65,8 procent) och Mariehemsgård området med högst andel röstande (91,2
procent). Sju8 av de tio valdistrikt som hade högst respektive lägst andel röstande är desamma vid de två tidpunkterna. Korrelationen (Pearsons r) mellan valdeltagandet i kommunvalen 2002 och 2006 är 0,893.
Föreligger det då något samband mellan den socioekonomiska nivån i valdistrikten och andelen röstande såsom tabell 6.3 antyder? Vi kan konstatera att
17 av de 24 distrikt där valdeltagandet ligger under genomsnittet i kommunen
också har ett lägre värde på SES indexet än i genomsnitt. I tabell 6.4 redovisas
bivariata korrelationer mellan den beroende variabeln och de fyra kontextuella
variabler som bedömts som intressanta. Även SES-indexet redovisas vilket som
tidigare nämnts, är en sammanvägning av tre av dessa variabler. Precis som den
deskriptiva analysen antytt finns ett tydligt bivariat samband mellan befolkningsmässig komposition och valdeltagande. Samtliga samband är signifikanta
och i förväntad riktning, ju högre andel resursstarka invånare desto högre andel
röstande. Med ett undantag ligger korrelationerna i storleksordningen 0,7 till 0,8
vilket tyder på starka samband. Sambandet är inte fullt så starkt mellan andel
förvärvsarbetande och andelen röstande. En trolig orsak kan vara att förvärvsfrekvensen är mycket låg i Umeås studentområden.
Tabell 6.4 Korrelation mellan valdeltagande på aggregerad nivå och den
befolkningsmässiga kompositionen i (sammanslagna) valdistrikt i Umeä tätort
(Pearsons’ r).
Valdistrikt 23
SES-Index

,899**

Medelinkomst

,757**

Andel arbetslösa

-,798**

Andel förvärvsarbetande, 20-64 år

,594**

Andel hushåll med socialbidrag

-,728**

Kommentar: ** korrelationer är signifikanta på 99-procents nivån (2-tailed).

I tabell 6.5 på nästa sida redovisas en variansanalys med valdeltagande som
beroende variabel. Distrikten är grupperade utifrån nivån på områdes-SES. I
tabellen redovisas både en variansanalys i vilken samtliga 39 valdistrikt klassifi-

8

De sju av de tio som hade högst valdeltagande 2002 respektive 2006 är Mariehemsgård, Ersmark,
Berghem Norra, Mariedal, Västerslätt, Östteg samt Böleäng Östra. De sju av tio som hade lägst är
Östra Ersboda, Mariehemshöjd, Ålidhem Södra, Ålidhem Västra, Ålidhem Östra, Mellan Ersboda
samt Centrum.
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cerats i fyra grupper och en i vilken 23 områden som kommer att användas fortsättingsvis, har använts.
Tabell 6.5 Variansanalys (ANOVA) med valdeltagande på aggregerad nivå som
beroende variabel (populationsdata). Valdistrikten klassificerade utifrån SES-index.
Valdeltagande,
ursprungliga valdistrikt (39)

Valdeltagande,
modifierade valdistrikt (23)

Medelvärde

Std.

N

Grupp 1: låg SES

72,3

3,11

10

Medelvärde Std.
72,6

3,49

6

Grupp 2: låg/medel SES

78,4

1,78

9

77,5

1,87

6

Grupp 3: medel/hög SES

80,0

2,88

10

81,4

0,93

6

Grupp 4: hög SES

84,7

3,83

10

85,0

1,86

5

Totalt

78,9

5,40

39

78,9

5,10

23

Lev. 2 Var

788,530

Lev. 1 Var.

318,833

96,666

Var. Tot.

1107,363

573,108

Eta. Sq.

,712***

,831***

F-värde

28,854

31,215

N

476,442

*** signifikant på 99-procents nivån.
Kommentar: Valdistrikten har klassificerats utifrån kvartilavstånd.

Det finns ett tydligt samband mellan aggregerad SES och valdeltagandet på
områdesnivå. Oavsett om de ursprungliga eller de sammanlagda valdistrikten
används för att klassificera grupperna, är resultatet detsamma. Ju högre andel av
invånarna som är resursstarka, desto högre är också andelen röstande. Valdeltagandet i de sammanlagda valdistrikten som har lägst områdes-SES9 var i genomsnitt 72,6 procent. Motsvarande siffra för gruppen med låg/medel SES10 var
77,5 procent och 81,4 procent i distrikten med näst högst SES11. I de distrikt12
som har högst andel resursstarka invånare var också valdeltagandet högst, 85
procent. Skillnaderna mellan gruppen med högst respektive lägst SES är hela
12,4 procentenheter.
Precis som vi har sett i tidigare kapitel kan dock samband på aggregerad nivå
inte tolkas som bevis för kontextuella effekter. Ett vanligt sätt att hantera strukturella variabler som antas ha påverkan på individen är att inkludera dessa i
regressionsekvationen som oberoende variabler. Innan jag gör en flernivåanalys

9

Östra Ersboda, Mariehem, Ålidhem, Centrum, Universitetsområdet samt Västra/Mellan Ersboda.
Carlshem Östra, Umedalen, Sandbacka, Haga, Västteg samt Centrum Västra.
11
Böleäng, Grubbe, Sandabrånet, Röbäck, Centrum Östra samt Carlshem Västra.
12
Berghem, Östteg, Västerslätt, Marieområdet samt Ersmark.
10
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ska jag kort illustrera faran med ett sådant förfarande. I model ett i tabell 6.6
ingår endast en oberoende variabel och det är områdes-SES, dvs. det index som
vi är bekanta med sedan tidigare. I modell två inkluderas också kontrollvariablerna kön, ålder, utbildning, invandrarbakgrund samt sysselsättning. I den tredje
och sista modellen inkluderas slutligen engagemangsvariablerna politiskt intresse, tilltro, organisationsmedlemskap samt partiidentifikation. Regressionskoefficienerna för kontrollvariablerna i modell 2 och 3 redovisas dock ej.
Tabell 6.6 Logistisk regressionsanalys med röstning som beroende variabel.
Områdes SES som oberoende variabel samt vid kontroll för individuella faktorer.
Modell 1

Modell 2

Modell 3

B
(S.E).

Odds

B
(S.E.)

Odds

B
(S.E.)

Odds

Områdes-SES

,004***
(,001)

1,004

,003***
(,001)

1,003

,004***
(,001)

1,004

-2LL

425,123

402,804

350,188

665

665

665

N

*** signifikant på 99-procentsnivån

I alla tre modellerna är variabeln områdes-SES signifikant vilket kan tolkas till
stöd för hypotesen om områdeseffekter. Ju högre andel resursstarka individer i
området, desto högre sannolikhet att individen röstar. Men framgår av flernivåanalysen i tabell 6.7 på nästa sida, är det inte fullt så enkelt.
Liksom tidigare prövas först en nollmodell i vilken den enda fixa effekten i
modellen är en konstant. De logaritmerade oddsen för att en slumpmässigt vald
individ ska ha röstat är 2,195 vilket motsvarar en oddskvot om 8,890. Detta kan
också uttryckas i termer av sannolikhet och denna är då 0,899. Sannolikheten för
att en individ ska ha röstat, oavsett områdestillhörighet är således hög.
Residualvariansen på kommunnivå, vilken är den parameter som är intressant för frågan om kontext, är i nollmodellen 0,014. Den variation som förekommer mellan individer, bosatta i olika områdena, är således mycket liten och
utgör endast 0,4 procent (0,014/0,014+3,29) av den totala variansen vilket inte
är signifikant. Analyser har även gjorts i vilka de ursprungliga valdistrikten
behållits för att pröva om resultaten beror på konstruktionen av valdistrikt. Men
residualvariansen på distriktsnivå (utan vikt som korrigerar för skevhet i den
beroende variabeln) estimeras då till 0,000.
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Tabell 6.7 Logistisk flernivåanalys med röstning i kommunalvalet 2002 som beroende
variabel. Två-nivå binomial (2nd order PQL) RIGLS estimat, standardfel inom
parentes.
Nollmodell

Modell A

Modell B

Modell C

B
(S.E.)

Odds

B
(S.E.)

Odds

B
(S.E.)

Odds

B
(S.E.)

Odds

2,195***
(,132)

8,980

1,600***
(,279)

4,953

,500*
(,281)

1,649

-,187
(,397)

,829

Kön

,340
(,267)

1,405

,473*
(,280)

1,605

Ålder

,020***
(,009)

1,020

-,013
(,010)

,987

Utbildning

,540**
(,276)

1,716

,393
(,299)

1,481

Ursprung

-,852***
(,327)

,427

-,715**
(,352)

,489

Sysselsättning

,675***
(,274)

1,964

,809***
(,290)

2,246

Fixerade effekter
Konstant

Politiskt intresse

,872***
(,326)

2,392

,747**
(,341)

2,111

Tilltro

,032
(,169)

1,033

,109
(,178)

1,115

OrganisationsMedlemskap 1

-,054
(,295)

,947

-,039
(,307)

,962

OrganisationsMedlemskap 2

,822*
(,440)

2,275

,834*
(,448)

2,303

Partiidentifikation

,434***
(,085)

1,543

,448**
(,086)

1,565

Stokastiska effekter
Ωε Nivå 1 varians

1
(,000)

1
(,000)

1
(,000)

1
(,000)

Ωμ Nivå 2 varians

,014
(,112)

,000)
(,000)

,013
(,123)

,000
(,000)

278,240

266,440

217,146

211,578

,015

,000

,011

,000

Joint Chi2
Fixerade effekter
Joint Chi. Sq.
Stokastiska effekter
Nj

23

23

23

23

Ni

665

665

665

665

*** signifikant på 99-procents nivån, ** signifikant på 95-procents nivån, * signifikant på 90procentsnivån
Kommentar: Kön: man (0) ref., kvinna (1), Ålder: kontinuerlig, Utbildning: låg (0) ref., hög (1),
Ursprung: ej invandrarbakgrund (0) ref., invandrarbakgrund (1), Sysselsättning: ej förvärvsarbetande (0) ref., förvärvsarbetande (1), Politiskt intresse: ej intresserad (0) ref., intresserad (1),
Tilltro: kontinuerlig (-2) – (+2), Organisationsmedlemskap: ej aktiv (0) ref., aktiv i en organisation
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(1), aktiv i två organisationer eller fler (2), Partiidentifikation: kontinuerlig 1-7.

De data som redovisas i tabell 6.7 har genererats utan den vikt som korrigerar
för skevheter i den beroende variabeln. När denna används får konstanten värdet
1,402 vilket motsvarar en oddskvot om 4,063 och sannolikheten 0,803. Detta
illustrerar skevheten i röstningsvariabeln. Med vikten nästan halveras oddskvoten för att en individ, oavsett bostadsområde, ska ha röstat. Variansen mellan
områdena stiger när skevheten i den beroende variabeln korrigeras och är då
0,051 men den är fortfarande inte signifikant.13
Även om variationen mellan Umeås områden med avseende på individernas
skattade deltagande inte är signifikant, finns det ändå anledning att studera residualerna närmare. I diagram 6.2 nedan presenteras dessa för samtliga tjugotre
områden. I det högra redovisas de residualer som erhålls när individobservationerna viktas mot populationsvärdet på röstningsvariabeln, och i det vänstra när
denna inte används. Den visuella presentationen visar precis som tabellen att
residualvariationen mellan områdena är mycket liten.
Diagram 6.2 Residualer (μ0j) på områdesnivå med 95-procentiga konfidensintervall
(nij=23).

Utan vikt

Med vikt

Anm. Vänster: 1) Östra Ersboda, 2) Haga, 3) Carlshem Östra, 4) Centrum, 5) Berghem, 6)
Universitetsområdet, 7) Ålidhem, 8) Mariehem, 9) Sandbacka, 10) Västra Ersboda, 11) Backen/Umedalen, 12) Västteg, 13) Väst på stan, 14) Östteg, 15) Öst på stan, 16) Carlshem, 17)
Västerslätt, 18) Grubbe,19) Ersmark, 20) Röbäck, 21) Böleäng, 22) Marieområdet, 23) Sandabrånet.
Höger: 1) Haga, 2) Östra Ersboda, 3) Centrum, 4) Carlshem Östra, 5) Berghem, 6) Universi-

13
Med viktning estimeras residualvariansen på kommunnivå (i nollmodellen) till 0,051 och standardfelet storlek till 0,078. Wald-test statistikan, (Chi sq. Stokastiska effekter) är 0,433 vilket visar
att variationen på kommunnivå inte är statistiskt säkerställd.
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tetsområdet, 7) Sandbacka, 8) Västteg, 9) Mariehem, 10) Västerslätt, 11) Backen/Umedalen,
12) Västra Ersboda, 13) Ersmark, 14) Östteg, 15) Ålidhem, 16) Väst på stan, 17) Röbäck, 18)
Carlshem Västra, 19) Böleäng, 20) Öst på stan, 21) Grubbe, 22) Sandabrånet, 23) Marieområdet

Individers odds att delta i områdena längst till vänster, skiljer sig inte dramatiskt
från dem som placerar sig längst till höger i figuren. De flesta områden ligger
runt genomsnittligt odds att rösta. Oavsett om viktning tillämpas eller inte, är det
också ungefär samma distrikt som ligger högt respektive lågt.
Om röstningsvariabeln korrigeras med hjälp av viktningen som jag beskrivit
tidigare, blir residualvariationen mellan områdena något större men är fortfarande inte signifikant. Oddsen för att delta skiljer sig mycket lite mellan olika områden, skillnaderna är så små att de inte går att säkerställa statistiskt. I modell B i
tabell 6.7 kontrolleras för respondenternas egen socioekonomiska bakgrund. När
dessa variabler inkluderas i modellen blir variansen på områdesnivå noll vilket
innebär att den lilla variation som finns mellan individer i olika områden, försvinner vid kontroll för individuella faktorer. Således finns det inte något som
stöder hypotesen om områdeseffekter. De skillnader som observerades i variansanalysen med data på aggregerad nivå är geografiska effekter, dvs. ett resultat av
att det bor många resursstarka respektive resurssvaga personer inom ett avgränsat område. Denna tolkning innebär t.ex. att det låga valdeltagandet på Östra
Ersboda inte är resultat av en negativ spiral där resursstarka såväl som resursstarka röstar i lägre utsträckning utan att en stor andel av områdets invånare är
socioekonomiskt resurssvaga.
Dessa resultat visar dock på faran med att, som tidigare redovisats, använda
sedvanlig regressionsanalys istället för flernivåanalys. Beroende på vilken analysteknik som tillämpas, skiljer sig slutsatserna åt. I det här fallet är det dock
klokt att lita på resultaten som genererats med den sistnämnda tekniken.
Innan vi går vidare ska vi dock ta en närmare titt på individvariablernas förklaringskraft på sannolikheten att rösta. Det råder inte någon skillnad mellan
män och kvinnor i materialet. Däremot har ålder en säkerställd effekt. Oddsen
att rösta ökar med stigande ålder. Även om en majoritet, 85 procent av respondenterna i den yngsta åldersgruppen mellan 18 och 29 år säger sig ha röstat så
utgjorde samma grupp nästan hälften (48 procent) av gruppen icke-röstande.
Detta kan ställas i konstrast till 50 till 64-åringarna där 93 procent röstade och
där samma grupp utgjorde en fjärdedel (25 procent) av gruppen icke-röstande
respondenter. Den grupp som röstade i högst utsträckning var de äldsta respondenterna, 96 procent. De andra socioekonomiska resursvariablerna är också
signifikanta och riktningen i sambanden är de förväntade. Högutbildade, personer med helsvensk bakgrund samt respondenter som är förvärvsarbetande har
högre odds för att delta genom röstning.
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I modell B inkluderas också motivationsvariablerna i regressionsekvationen och
i likhet med modell A, bjuds inte på några större överraskningar. Som förväntat
visar det sig att politiskt intresserade respondenter har högre odds att delta jämfört med dem som inte är det. Effekten av partiidentifikation är också positiv och
signifikant vilket innebär att sannolikheten för att delta är högre desto starkare
samhörighet som individen känner med ett politiskt parti. När det gäller organisationsmedlemskap gör det en positiv skillnad om man är aktiv i två eller fler
organisationer, men inte i färre. Den enda bland motivationsvariablerna som inte
är signifikant är tilltro.
I modell C prövas en full modell med samtliga individfaktorer. Vid kontroll
för både socioekonomiska och sociopolitiska resurser är inte längre utbildningsvariabeln signifikant. Det torde hänga samman med att högutbildade är mer
benägna att vara politiskt intresserade än lågutbildade.
Hur är det då med frågan om individegenskapers olika betydelse i olika områden? En analys av interaktionseffekter mellan områdes-SES och individens
sysselsättning samt utbildningsnivå visar att det inte heller finns belägg för denna hypotes. Högutbildade respektive lågutbildade, förvärvsarbetande respektive
icke-förvärvsarbetande beter sig på förväntat sätt oavsett om de bor i områden
med hög eller låg SES. Även mer avancerade Random Coefficient modeller har
prövats i vilka samma variabler tilläts vara stokastiska istället för fixerade, men
med samma resultat.

Kontakter
Ungefär en tredjedel, 32 procent av respondenterna i Umeå har tagit någon form
av kontakt i syfte att påverka politiskt på den kommunala nivån. Motsvarande
siffra för hela Stadsdemokratiundersökningen var 29 procent. Aktivitetsnivån är
således något högre i Umeå än i det övriga materialet.
Den mest utbredda aktiviteten är att kontakta kommunanställd vilket ungefär
en femtedel uppger sig ha gjort under den efterfrågade perioden. 13 procent av
respondenterna har kontaktat politiker och/eller varit på ett eller flera politiska
möten. Möjligen kan det vara så att det är fråga om samma aktivitet, dvs. att
kontakten med kommunpolitiker tagits i samband med mötet/ena. Den minst
vanliga deltagandeformen är att kontakta massmedia vilket omkring nio procent
har gjort. Av de 332 personer som uppger att de utfört någon av aktiviteterna är
det drygt hälften, 57 procent som endast utfört en aktivitet. Ungefär en fjärdedel,
24 procent har deltagit i två aktivitetsformer, 15 procent i tre och slutligen har en
liten grupp om 5 procent utfört alla fyra.
Skillnaden mellan Umeås områden är förhållandevis stora, vilket framgår av
diagram 6.3 på nästa sida. Variationen är större nu jämfört med tidigare då valdeltagande utgjorde den beroende variabeln. Det skiljer ungefär trettio procent-
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enheter mellan den lägsta respektive högsta nivån. Jämfört med tidigare är det
några områden som har bytt plats i diagrammet, vilket förtjänar en kommentar.
Östra Ersboda och Mariehem var två av de områden som hade lägst andel röstande, men när det nu är fråga om kontakter tillhör dessa, tillsammans med Östteg och Berghem, den grupp av områden som har högst andel deltagare. I dessa
har mer än 40 procent av respondenterna deltagit i någon typ av kontakt, vilket
är långt över genomsnittet. Allra mest aktiva är de boende i stadsdelen Berghem.
Närmare hälften, 46 procent uppger att de deltagit i någon av de listade aktiviteterna. Sett till socioekonomisk sammansättning är det knappast förvånande att
Östteg och Berghem har hög andel aktiva. Men mot bakgrund av att både Östra
Ersboda och Mariehem är socioekonomiskt utsatta områden, är det intressant att
se att så hög andel deltagit i dessa. En annan intressant observation är Västerslätt
som tillhör ett av Umeås mer välmående områden. Här var andelen röstande hög
men deltagandet i kontakter är näst lägst, 20 procent. Centrum är det område där
det är andelen aktiva är lägst.
Diagram 6.3 Deltagande i kontakter i (sammanslagna) valdistrikt i Umeå tätort.
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Hur förhåller sig deltagandenivåerna och den socioekonomiska kartan till varandra? Fyra områden har mindre än en fjärdedel aktiva, Västerslätt, Universitetsområdet, Haga samt Västteg. Dessa representerar alla delar av den socioekonomiska kartan. Förutom dessa så har också Marieområdet, Sandabrånet,
Grubbe och Ålidhem lägre andel deltagande än genomsnittet om 32 procent.
Dessa områden har, undantaget det sistnämnda, relativt hög aggregerad SES.
Bland dem som har hög andel deltagande finns såväl resursstarka områden som
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Ersmark och Berghem, som resurssvaga områden såsom Mariehem och Östra
Ersboda. Detta är endast en inledande, beskrivande analys men det förefaller
inte finnas några systematiska skillnader som hänger samman med socioekonomisk komposition.
ANOVA-analysen i tabell 6.8 nedan bekräftar detta. På aggregerad nivå råder inte några signifikanta skillnader mellan grupperna. I genomsnitt har 35
procent av respondenterna deltagit i de områden som har högst SES. Det är förvisso högre andel än i grupperna med lägre områdes-SES, men skillnaderna är
överlag små. En skattning av variationen visar att det mesta av denna, ungefär
95 procent, är inomgruppsvariation. En bivariat korrelationsanalys mellan deltagandevariabeln och de socioekonomiska kontextvariablerna har också utförts.
Denna redovisas inte, men bekräftar bilden eftersom ingen av korrelationskoefficienterna är signifikanta.
Tabell 6.8 Variansanalys (ANOVA) med deltagande i kontakter som beroende
variabel (enkätdata).Valdistrikten klassificerade utifrån SES-index.
Deltagande i kontakter
Medelvärde

Std.

N

Grupp 1: låg SES

30,8

10,43

6

Grupp 2: låg/medel SES

30,4

6,45

6

Grupp 3: medel/hög SES

32,4

3,89

6

Grupp 4: hög SES

34,7

10,25

5

Totalt

32,0

7,71

23

Lev. 2 Var

59,887

Lev. 1 Var.

1247,242

Var. Tot.

1307,129

Eta. Sq.

,046

F-värde

,304

***signifikant på 99-procentsnivån, ** signifikant på 95-procentsnivån.
Kommentar: Valdistrikten klassificerade utifrån kvartilavstånd.

Den multivariata flernivåanalysen redovisas i tabell 6.9 på nästa sida. Residualvariansen på valdisriktsnivå är, i nollmpdellen, noll vilket innebär att det inte
föreliggare några signifikanta skillnader mellan respondenter som är bosatta i
olika områden med avseende på sannolikhet att delta i kontakter.
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Tabell 6.9 Logistisk flernivåanalys med deltagande i kontakter som beroende
variabel. Två-nivå binomial (2nd order PQL) RIGLS estimat, standardfel inom
parentes.
Nollmodell

Modell A

Modell B

B
(S.E.)

Odds

B
(S.E.)

Odds

-,774***
(,082)

,461

-,868***
(,191)

Kön

B
(S.E.)

Odds

Modell C
B
(S.E.)

Odds

,420

-2,105***
(,308)

,122

-,348**
(,166)

,706

-,269
(,180)

,764

Ålder

,008
(,006)

1,008

-,005
(,006)

,995

Utbildning

,233
(,171)

1,262

-,078
(,186)

,925

Ursprung

,082
(,245)

1,085

,037
(,267)

1,038

Sysselsättning

,216
(,173)

1,241

-,169
(,188)

,845

Fixa effekter
Konstant

Politiskt intresse

1,149***
(,181)

3,155

1,188***
(,189)

3,281

Tilltro

-,132
(,107)

,876

-,129
(,108)

,879

OrganisationsMedlemskap 1

,698*
(,209)

2,010

,679***
(,211)

1,972

OrganisationsMedlemskap 2

1,039***
(,225)

2,826

1,010***
(,228)

2,746

,067
(,046)

1,069

,069
(,047)

1,071

Partiidentifikation
Stokastiska effekter
Ωε Nivå 1 varians

1
(,000)

1
(,000)

1
(,000)

1
(,000)

Ωμ Nivå 2 varians

,000
(,000)

,000
(,000)

,000
(,000)

,000
(,000)

89,994

95,895

136,335

138,406

,000

,000

,000

,000

Joint Chi2
Fixerade effekter
Joint Chi2
Stokastiska effekter
Nj

23

23

23

23

Ni

694

694

694

694

*** signifikant på 99-procents nivån, ** signifikant på 95-procents nivån, * signifikant på 90procentsnivån
Kommentar: Kön: man (0) ref., kvinna (1), Ålder: kontinuerlig, Utbildning: låg (0) ref., hög (1),
Ursprung: ej invandrarbakgrund (0) ref., invandrarbakgrund (1), Sysselsättning: ej förvärvsarbetande (0) ref., förvärvsarbetande (1), Politiskt intresse: ej intresserad (0) ref., intresserad (1),
Tilltro: kontinuerlig (-2) – (+2), Organisationsmedlemskap: ej aktiv (0) ref., aktiv i en organisation
(1), aktiv i två organisationer eller fler (2), Partiidentifikation: kontinuerlig 1-7.
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I tabell 6.9 redovisas de resultat som baserar sig på analyser med de sammanslagna valdistrikten (23 st) som bas. För att säkerställa att konstruktionen med
valdistrikt i sammanlagda större områden inte påverkat resultaten, har analysen
upprepats med de ursprungliga 39 valdistrikten. Den skattade variansen på
kommunnivå blir dock även i detta fall noll. Detta innebär att sedvanlig logistisk
regressionsanalys hade fungerat lika bra som teknik. Att så är fallet bekräftas av
att de regressionskoefficienterna som genereras med denna metod och de regressionskoefficienter som genererats med flernivåanalys (och som redovisats i tabell 6.9) är mycket samstämmiga.
När det gäller de individuella förklaringsfaktorerna (i modell A i tabell 6.9)
kan konstateras att de socioekonomiska resursvariablerna, som tidigare i kapitlet
visat sig vara centrala prediktorer i fallet med röstning, inte fungerar lika bra när
det är fråga om deltagande i politiska kontakter. Kvinnor har något lägre odds än
män att ta någon typ av kontakt. Däremot kan variationen i deltagande varken
förklaras av ålder, utbildningsnivå, sysselsättning eller etniskt ursprung. Ingen
av dessa variabler är statistiskt signifikanta. Riktningen i sambanden är de förväntade (med undantag för variabeln ursprung som indikerar att personer med
invandrarbakgrund skulle ha högre sannolikhet att delta) dvs. att resursstarka har
större sannolikhet att delta genom att ta någon form av politisk kontakt. Inte
något av dessa samband kan dock säkerställas statistiskt utan kringgärdas av
osäkerhet.
I modell B prövas de sociopolitiska engagemangsvariablerna. Inte helt oväntat har politiskt intresserade tre gånger så höga odds att delta jämfört med dem
som inte hyser något intresse för lokalpolitiska frågor. Likaså är föreningsaktiva
respondenter mer sannolika att ta politiska kontakter. Däremot spelar respondenternas tilltro till kommunpolitikernas vilja och förmåga att lyssna på medborgarnas önskemål och synpunkter inte någon roll. Grad av partiidentifikation har inte
heller någon betydelse för sannolikheten att den enskilde ska engagera sig i
någon typ av kontakt.
I modell C inkluderas samtliga variabler på individnivå. Det mest intressanta
resultatet som vi tar med härifrån är att de sociopolitiska resursvariablerna fångar upp variationen mellan könen. Vid kontroll för engagemang och intresse så
försvinner nämligen den signifikanta skillnaden mellan män och kvinnor med
avseende på sannolikheten att delta i kontakter. Att de socioekonomiska resursvariablerna inte förmår att förklara variationen i deltagande bekräftas vid en
jämförelse av modellpassningsstatistikan som är 134,406 i den fulla modellen
och 136,335 i modell B. Variabeluppsättningen i modell A bidrar således inte på
något signifikant sätt till att förklara variationen i den beroende variabeln.
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Manifestationer
Deltagandet manifestationer är liktydigt med två typer av aktiviteter: att skriva
under namnlista och att delta i demonstration. 47 procent av respondenterna i
Umeå har skrivit under namnlista och/eller deltagit i demonstration någon gång
under den efterfrågade perioden, vilket får sägas vara en relativt hög nivå. Den
vanligaste aktiviteten är att skriva under en namnlista vilket 45 procent har gjort.
Omkring 8 procent säger sig ha deltagit i någon demonstration vilket gör det till
en långt mer ovanlig aktivitet. Av de 472 personer som rapporterar att de deltagit har 84 procent antingen skrivit under namnlista eller demonstrerat medan
resterande 16 procent har genomfört båda aktiviteterna.
I diagram 6.4 illustreras hur deltagandet i manifestationer fördelar sig över
olika stadsdelar. Spridningen mellan områden är större nu än när den beroende
variabeln utgjordes av deltagande i kontakter. Det skiljer närmare 47 procentenheter mellan lägst och högst andel aktiva respondenter.
Diagram 6.4 Deltagande i manifestationer i (sammanslagna) valdistrikt i Umeå tätort.
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Område

Högst andel som deltagit i manifestationer är det i studentområdet Ålidhem där
hela 73 procent uppger sig ha varit aktiva. De områden som ligger över genomsnittet är i fallande ordning: Ålidhem, Umedalen, Berghem, Ersboda, Mariehem,
Carlshem Östra, Östra Ersboda, Marieområdet och Väst på stan. Av dessa har
majoriteten, sju av nio, negativa värden på det aggregerade SES-indexet och tre
av dem (Östra Ersboda, Mariehem samt Ålidhem) är de tre fattigaste stadsdelarna. Det är bara Berghem och Marieområdet som inte tillhör gruppen med låg
områdes-SES, och den sistnämnda råkar dessutom vara en av de allra mest väl-
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mående stadsdelarna. Lägst andel aktiva är det i Östteg med 26 procent. I det
geografiskt näraliggande Röbäck är motsvarande siffra 29 procent. Ytterligare
en stadsdel, Backen har mindre än en tredjedel aktiva. Flertalet av de områden
som ligger under den genomsnittliga aktivitetsnivån på 47 procent, såsom Östteg, Grubbe, Röbäck, Böleäng, Västerslätt samt Carlshem Västra är sådana som
tillhör ett mellanskikt av relativt sett socioekonomiskt resursstarka områden.
Stadsdelarna har liksom tidigare delats in i grupper utifrån områdes-SES för
att ingå i en variansanalys. Denna redovisas i tabell 6.10 nedan. Både ifråga om
röstning och kontakter var det genomsnittliga deltagandet högst i områden med
högst aggregerad SES. Men när vi istället analyserar manifestationer är bilden
den omvända. Nu är andelen aktiva tvärtom högst i gruppen av områden som har
högst koncentration av resurssvaga individer. I genomsnitt har mer än hälften,
omkring 54 procent av respondenterna i denna grupp deltagit i manifestationer. I
de andra grupperna varierar siffran mellan 42 och 46 procent. Skillnaderna är
dock inte signifikanta.
Tabell 6.10 Variansanalys (ANOVA) med deltagande i manifestationer som beroende
variabel. Valdistrikten klassificerade utifrån SES-index.
Deltagande i manifestationer
Medelvärde

Std.

N

Medelvärde

Std.

N

Grupp 1: låg SES

54,4

12,89

6

55,7

11,44

8

Grupp 2: låg/medel SES

46,4

11,58

6

40,3

8,00

7

Grupp 3: medel/hög SES

41,8

10,64

6

Grupp 4: hög SES

44,4

13,57

5

43,7

12,09

8

Totalt

46,8

12,31

23

46,8

12,31

23

Lev. 2 Var

528,454

1009,472

Lev. 1 Var.

2804,045

2323,027

Var. Tot.

3332,499

3332,499

Eta. Sq.

,159

,303

F-värde

1,194

4,346

*** signifikant på 99-procentsnivån, ** signifikant på 95-procentsnivån
Kommentar: Valdistrikten klassificerade utifrån kvartilavstånd.

När en annan gruppindelning med tre grupper, låg-, medel- och hög områdesSES framträder dock ett mönster. I gruppen med de resurssvagaste invånarna har
omkring 56 procent deltagit. Motsvarande siffra är 44 procent i de mest välmående stadsdelarna och omkring 40 procent i mellangruppen. Varians på den
högre nivån motsvarar ungefär 30 procent av den totala variationen och är signifikant.

162

I tabell 6.11 nedan redovisas bivariata korrelationer mellan deltagande på aggregerad nivå och de socioekonomiska kontextvariablerna. SES-indexet och andel
aktiva har inte något signifikant samband. Men om indexet ges endast tre värden
(motsvarande den gruppindelning som användes i ANOVA-analysen med lågmedel-hög SES), föreligger ett signifikant bivariat samband. Det intressanta är
den negativa riktningen i detta som innebär att deltagandet avtar med stigande
områdes-SES. Likaså är sambandet mellan medelinkomst och deltagande negativt. Däremot föreligger inte några signifikant samband varken mellan arbetslöshetsnivå eller andelen hushåll som uppbär socialbidrag och andelen aktiva. Riktningen i sambanden bekräftar dock bilden, dvs. att andelen aktiva skulle avta
med stigande områdes-SES, men får tolkas med stor försiktighet eftersom koefficienterna inte är robusta.
Tabell 6.11 Korrelation mellan deltagande i manifestationer på aggregerad nivå och
den befolkningsmässiga kompositionen i (sammanslagna) valdistrikt i Umeå tätort
(Pearsons’ r).
Deltagande
i manifestationer
SES-Index

-,377

SES-Index, 3 klasser

-,417*

Medelinkomst

-,463**

Andel arbetslösa
Andel förvävsarbetande, 20-64 år
Andel hushåll med socialbidrag
Andel äldre över 65 år

,150
-,561**
,371
-,497**

** korrelationer är signifikanta på 99-procents nivån (2-tailed) * korrelationer är signifikanta på
95-procents nivån (2-tailed).

En viktig del i tolkningen erhålls genom en analys av två ytterligare variabler.
Den ena är andelen förvärvsarbetande. Tvärtemot vad man skulle kunna förvänta sig så ökar deltagandet i manifestationer med sjunkande förvärvsgrad. Den
andra variabeln är andelen äldre (invånarna över 65 år) som också är signifikant
negativ, vilket innebär att deltagandet avtar desto högre andel som gruppen äldre
utgör i området. Detta ska tolkas i ljuset av att Umeå är en studentstad. Som vi
såg i diagram 6.4 hade Ålidhem högst andel deltagare i manifestationer. Även
studentområdena Mariehem och Carlshem Östra (som förvisso inte är ett uttalat
studentområde men likväl huserar många) placerade sig högt. Riktningen i de
samband som framträder är intressant nog inte de förväntade, vilket sannolikt
beror på att aggregerad SES, medelinkomst, förvärvsgrad samt åldersstruktur
egentligen är indikatorer på studenttäthet. Vi har anledning att återkomma till
detta.
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Som bekant måste vi dock skilja på på aggregerad- och på individnivå. Det har
återigen blivit dags att studera manifestationer med hjälp av multivariat flernivåanalys. I det kommande avsnittet har jag valt att presentera både analyser som
baserar sig på den modifierade indelningen med 23 områden och på de ursprungliga 39 valdistrikten. Orsaken är att det visade sig att klustringen av valdistrikt innebar att intressant variation gick förlorad.
I nollmodellen i tabell 6.12 på nästa sida skattas en liten men signifikant variation mellan stadsdelarna som är 0,123. Genom att kalkylera VPC kan denna
beräknas till 3,9 procent (0,123/0,123+3,29) av den totala variansen. I modell A
inkluderas SES-indexet, som är ett mått på den socioekonomiska kompositionen
på områdesnivå, som oberoende variabel i den fixerade delen av regressionsmodellen. Denna är signifikant (på 90-procentsnivån) och minustecknet framför
koefficienten visar att den är negativt associerad med den beroende variabeln.
När områdes-SES inkluderas i den fixerade delen av regressionsmodellen sjunker variansen på den högre nivån kraftigt, från 0,123 till 0,095, vilket innebär att
sannolikheten för att delta inte längre varierar signifikant mellan stadsdelarna.
Betyder detta att det finns ett samband mellan områdes-SES och deltagande i
manifestationer, dvs. att oddsen för deltagande i manifestationer är lägre i mer
resursstarka områden?
Svaret på den frågan erhålls när socioekonomiska och sociopolitiska resursvariabler på individnivå inkluderas i modell B, varpå variabeln som mäter socioekonomisk komposition på distriktsnivå, områdes-SES, inte längre har en signifikant effekt på sannolikheten att delta. Genom att jämföra
modellpassningsstatistikan för fixerade effekter i modell B som är 62,095 och
59,556 i modell E (som innehåller samtliga individvariabler men inte kontextvariabeln) kan också konstateras att områdes-SES inte gör modellen signifikant
bättre. I modell E reducerar kontrollvariablerna på individnivå variansen på
distriktsnivå så att den inte längre är signifikant. Återigen kan vi konkludera att
resultaten inte tyder på att det skulle finnas områdeseffekter på respondenternas
sannolikhet att delta.
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Tabell 6.12 Logistisk flernivåanalys med deltagande I manifestationer som beroende
variabel. Två-nivå binomial (2nd order PQL) RIGLS estimat, standardfel inom
parentes. Observera: nivå 2 = sammanslagna valdistrikt (23 st).
Nollmodell

Modell A

Modell B

B
Odds
(S.E.)

B
(S.E.)

Odds

B
(S.E.)

-,104
(,107)

,113
(,101)

1,013 -1,291***
(,277)

Modell C

Modell D

Modell E

Modell F

Modell G

Odds

B
(S.E.)

Odds

B
(S.E.)

Odds

B
(S.E.)

Odds

B
(S.E.)

Odds

B
(S.E.)

Odds

,275

-,546***
(,191)

,579

-,711***
(,206)

,491

-1,267***
(,277)

,282

-,156
(,098)

,856

-1,320***
(,275)

,267

Fixerade
effekter
Konstant

,901

Kön

,478***
(,165)

1,613

,390**
(,157)

1,477

,480***
(,165)

1,616

,469***
(,165)

1,598

Ålder

-,031***
(,006)

,969

-,020***
(,005)

,980

-,031***
(,006)

,969

-,030***
(,006)

,970

Utbildning

,139
(,171)

1,149

,298*
(,162)

1,347

,133
(,171)

1,142

,121
(,171)

1,129

Ursprung

-,072
(,246)

,931

-,021
(,235)

,979

-,048
(,245)

,953

-,047
(,245)

,954

Sysselsättning

,101
(,174)

1,106

,131
(,166)

1,140

,074
(,173)

1,077

,105
(,174)

1,110

Politiskt
intresse

,665***
(,179)

1,944

,438***
(,165)

1,550

,667***
(,178)

1,948

,658***
(,179)

1,931

Tilltro

-,285**
(,101)

,752

-,213**
(,097)

,808

-,282***
(,100)

,754

-,296***
(,101)

,744

OrganisationsMedlemskap 1

,232
(,190)

1,261

,302*
(,184)

,739

,217
(,190)

1,242

,221
(,190)

1,247

OrganisationsMedlemskap 2

,643***
(,216)

1,902

,603***
(,207)

1,828

,646***
(,216)

1,098

,661***
(,215)

1,937

Partiidentifikation

,052
(,044)

1,053

,030
(,042)

1,030

,053
(,043)

1,054

,051
(,044)

1,052

,954**
(,385)

2,596

Dummy:
Ålidhem

1,139*** 3,124
(,398)

Områdes-SES

-,021*
(,011)

,979

-,018
(,011)

,982

Stokastiska
effekter
Ωε Nivå 1
varians

1
(,000)

1
(,000)

1
(,000)

1
(,000)

1
(,000)

1
(,000)

1
(,000)

1
(,000)

Ωμ Nivå 2
varians

,123
(,077)

,095
(,068)

,057
(,060)

,072
(,062)

,154
(,088)

,075
(,066)

,051
(,054)

,025
,050

Joint Chi2
Fixerade
effekter

,932

4,490

62,095

27,782

27,166

59,556

9,257

65,954

Joint Chi2
Stokatstiska
effekter

2,593

1,938

,892

1,328

3,028

1,277

,862

,251

Nj

23

23

23

23

23

23

23

23

Ni

698

698

698

698

698

698

698

698

*** signifikant på 99-procents nivån, ** signifikant på 95-procents nivån, * signifikant på 90procentsnivån
Kommentar: Kön: man (0) ref., kvinna (1), Ålder: kontinuerlig, Utbildning: låg (0) ref., hög (1),
Ursprung: ej invandrarbakgrund (0) ref., invandrarbakgrund (1), Sysselsättning: ej förvärvsarbetande (0) ref., förvärvsarbetande (1), Politiskt intresse: ej intresserad (0) ref., intresserad (1),
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Tilltro: kontinuerlig (-2) – (+2), Organisationsmedlemskap: ej aktiv (0) ref., aktiv i en organisation
(1), aktiv i två organisationer eller fler (2), Partiidentifikation: kontinuerlig 1-7.

När residualerna plottas och illustreras grafiskt i diagram 6.5 nedan framträder
en intressant områdesobservation, den längst till höger i figuren. Detta är studentområdet Ålidhem. Frågan är hur pass inflytelserik denna observation är på
resultaten? I modell F inkluderas denna som dummyvariabel i den fixerade delen av regressionsmodellen. Oddsen för att en respondent i Ålidhem ska delta är
tre gånger så höga jämfört med genomsnittet. Variansen mellan Umeås områden
mer än halveras, från 0,123 i nollmodellen till 0,051 i modell F. Det betyder att
variationen i nollmodellen fångas upp av en enda observation. Av någon anledning har respondenterna som bor i Ålidhem högre odds att delta i manifestationer än boende i andra stadsdelar.
Diagram 6.5 Residualer (μ0j) på valdistriktsnivå med 95-procentiga konfidensintervall
(nj=23) .

1) Östteg, 2) Grubbe, 3) Centrum, 4) Röbäck, 5) Haga, 6) Västteg, 7) Carlshem Västra, 8)
Sandbacka, 9) Universitetsområdet, 10) Ersmark, 11) Böleäng, 12) Västerslätt, 13) Marieområdet, 14) Väst på stan, 15) Sandabrånet, 16) Östra Ersboda, 17) Carlshem Östra, 18) Öst på
stan, 19) Mariehem, 20) Backen/Umedalen, 21) Västra Ersboda, 22) Berghem, 23) Ålidhem.

I modell G i tabell 6.12 inkluderas, förutom dummyvariabeln för Ålidhem, även
samtliga kontrollvariabler på individnivå. Dummykoefficienten minskar något i
storlek, vilket betyder att en del av variationen fångas upp av de resterande variablerna i modellen, men är även fortsättningsvis signifikant. Respondenterna i
Ålidhem har således högre sannolikhet att delta i manifestationer jämfört med
andra respondenter, även efter kontroll för individfaktorer. Modellpassningsstatistikan för den fixerade delen av regressionsmodellen i modell G är signifikant
större än i modell E vilket betyder att inkluderingen av dummyvariabeln i modellen ger en bättre modellpassning.
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Tidigare i texten spekulerades kring studentområdeseffekter. Umeå präglas,
liksom andra universitetsstäder, av att en stor andel av befolkningen är unga
universitetsstuderande som huvudsakligen bor koncentrerat till vissa områden.
Att respondenterna som är bosatta i stadsdelen är mer aktiva än genomsnittsrespondenten i Umeå har vi redan sett. Men frågan är, huruvida sannolikheten att
vara aktiv är någonting som gäller enbart Ålidhem eller om det är ett mer övergripande fenomen. För att kunna besvara frågan ska vi återgå till de ursprungliga
valdistrikten som bas för analys eftersom det visar sig att intressant variation
gått förlorad när valdistrikten slagits samman i större områden. Resultaten redovisas i tabell 6.13 på nästa sida. Variansen på den högre nivån är större när valdistrikt används istället för modifierade områden. Den skattas till 0,220 vilket är
signifikant och motsvarar cirka 6,3 procent (0,220/0,220+3,29) av den totala
variansen, vilket får sägas vara en substantiell del. Vid kontroll för individ respektive kontextvariabler reduceras dock variansen.
Liksom tidigare är områdes-SES signifikant när enbart denna inkluderas i regressionsmodell A. Den signifikanta effekten försvinner dock vid kontroll för
individvariabler i modell B. Modellpassningsstatistikan för den fixerade delen
av regressionsmodellen i modell B är 61,773. I modell E, som innehåller samma
variabeluppsättning som modell B minus kontextvariabeln, är modellpassningen
59,585. Detta innebär, trots att variansen på valdistriktsnivån reduceras mellan
modell B och E (från 0,164 till 0,143), att valdistriktens socioekonomiska komposition inte signifikant bidrar till att förklara variansen mellan individer i olika
valdistrikt. Det intressanta är att variansen mellan valdistrikt fortfarande är signifikant i modell E som inkluderar samtliga kontrollvariabler på individnivå. Det
innebär att individvariablerna inte ensamma förklarar variationen.
Så åter till frågan om sannolikheten att delta är högre för alla respondenter
som är bosatta i studentområden eller om detta enbart gäller dem som bor i Ålidhem. I modell F inkluderas en dummyvariabel som talar om huruvida respondenten är bosatt i ett valdistrikt med hög koncentration av studentbostäder (1)
eller inte (0). Koefficienten är signifikant även vid kontroll för individvariabler i
modell G, även om den minskar något. Sambandet är positivt vilket innebär att
respondenter som bor i studentområden har högre sannolikhet att delta i manifestationer än bosatta i distrikt med mer blandad bebyggelse. Modellpassningsstatistikan för den fixerade delen av modell G är 62,895, att jämföras med motsvarande i modell E som är 59,585, vilket emellertid betyder att
dummyvariabeln inte gör modellen signifikant bättre trots att den reducerar
variansen på den högre nivån så att denna inte längre är signifikant.
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Tabell 6.13 Logistisk flernivåanalys med deltagande i manifestationer som beroende
variabel. Två-nivå biniomial (2nd order PQL) RIGLS estimat, standardfel inom
parentes. Observera: nivå 2 = ursprungliga valdistrikt (39 st).
Nollmodell

Modell A

Modell B

Modell C

Modell D

Modell E

Modell F
Odds

Modell G

B
Odds
(S.E.)

B
(S.E.)

Odds

B
(S.E.)

Odds

B
(S.E.)

Odds

B
(S.E.)

Odds

B
(S.E.)

Odds

B
(S.E.)

B
(S.E.)

Odds

-,092
(,109)

-,101
,104

,904

-1,300***
,281

,272

-,574***
(,197)

,563

-,686***
(,207)

,504

-1,277***
(,281)

,279

-,190
(,110)

Kön

,486***
,167

1,626

,400**
(,160)

1,492

,486***
(,167)

1,626

,485***
(,167)

Ålder

-,031***
,006

,969

-,021***
(,006)

,979

-,032***
(,006)

,969

-,030***
(,006)

Utbildning

,145
,173

1,156

,307*
(,164)

,1359

,141
(,173)

1,151

,135
(,173)

Ursprung

-,079
,249

,924

-,020
(,238)

,980

-,054
(,248)

,947

-,057
(,249)

Sysselsättning

,122
,176

1,130

,155
(,168)

1,168

,092
(,175)

1,096

,143
(,178)

Politiskt
intresse

,679***
,180

1,972

,446***
(,166)

1,562

,678***
(,180)

1,970

,684***
(,180)

Tilltro

-,284***
,102

,753

-,204**
(,098)

,815

-,280***
(,102)

,756

-,294
(,102)

OrganisationsMedlemskap 1

,203
,193

1,255

,273
(,186)

1,314

,188
(,193)

1,207

,191
(,193)

OrganisationsMedlemskap 2

,627***
,218

1,872

,588***
(,209)

1,800

,629***
(,218)

1,876

,620**
(,218)

-,019
(,012)

,981

Fixerade
effekter
Konstant

,912

Områdes-SES

-,022*
,012

,978

Dummy:
studentområde

,743***
(,299)

-1,387***
(,288)

,607**
(,311)

Stokastiska
effekter
Ωε Nivå 1
varians

1
(,000)

1
(,000)

1
(,000)

1
(,000)

1
(,000)

1
(,000)

1
(,000)

1
(,000)

Ωμ Nivå 2
varians

,221
(,104)

,179
,095

,143
,091

,181
(,097)

,238
(,111)

,164
(,096)

,167
(,092)

,142
(,091)

Joint Chi2
Fixerade
effekter

,720

4,424

61,733

28,608

25,914

59,585

6,935

62,895

Joint Chi2
Stokatstiska
effekter

4,493

3,591

2,459

3,491

4,596

2,911

3,304

2,438

Ni

698

698

698

698

698

698

698

698

Nj

39

39

39

39

39

39

39

39

*** signifikant på 99-procents nivån, ** signifikant på 95-procents nivån, * signifikant på 90procentsnivån
Kommentar: Kön: man (0) ref., kvinna (1), Ålder: kontinuerlig, Utbildning: låg (0) ref., hög (1),
Ursprung: ej invandrarbakgrund (0) ref., invandrarbakgrund (1), Sysselsättning: ej förvärvsarbetande (0) ref., förvärvsarbetande (1), Politiskt intresse: ej intresserad (0) ref., intresserad (1),
Tilltro: kontinuerlig (-2) – (+2), Organisationsmedlemskap: ej aktiv (0) ref., aktiv i en organisation
(1), aktiv i två organisationer eller fler (2), Partiidentifikation: kontinuerlig 1-7.
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För att kontrollera om det är en studenteffekt på individnivå ersattes variabeln
förvärvsarbetande med en studerandevariabel (studerande, 1 annars 0). Analyserna visar att studenter har signifikant högre odds att delta i manifestationer än
andra. Även vid kontroll för denna variabel kvarstår emellertid den signifikanta
positiva effekten av att vara bosatt i Ålidhem eller något annat studentområde,
på benägenheten att delta. En interaktionsvariabel mellan individvariabeln student och dummyvariabeln studentområde har också prövats men denna var inte
signifikant.
Sammanfattningsvis kan konstateras att kontrollvariablerna på individnivå
(modell E) inte ensamma förmår att fånga upp variationen på valdistriktsnivå.
Även om den reduceras kraftigt (från 0,221 till 0,164) så är den fortfarande signifikant. Att inkludera dummyvariabeln för studentområde, reducerar förvisso
variansen så att den inte längre är signifikant, men modellpassningen skvallrar
om att denna inte förbättrar modellen på något signifikant sätt. En slutsats av
detta är att andra typer av variabler på individnivå alternativt andra kontextvariabler kanske bättre skulle kunna förklara variationen mellan valdistrikten.
En grafisk inspektion av residualerna i diagram 6.6 nedan visar att variansen
mellan valdistrikt inte beror på några inflytelserika valdistriktsobservationer.
Diagram 6.6 Residualer (μ0j) på valdistriktsnivå med 95-procentiga konfidensintervall
(nj =39).

1) Grubbe Norra, 2) Böleå, 3) Centrum, 4) Mariehem, 5) Universitetsområdet, 6) Böleäng Östra,
7) Haga Norra, 8) Berghem Norra, 9) Grubbe Södra, 10) Mariehemshöjd) Ålidhem Västra, 12)
Mariedal, 13) Böleäng Västra, 14) Östermalm/Rosendal, 15) Sandabrånet, 16) Ålidhem Södra,
17) Ytterhiske/Brinkvägen, 18) Ersmark, 19) Västerslätt, 20) Röbäck, 21) Haga Södra, 22)
Backen, 23) Ålidhöjd, 24) Mellan Ersboda, 25) Sandbacka, 26) Kronoparken, 27) Sofiehem, 28)
Östteg, 29) Centrum Västra, 30) Marieberg, 31) Östra Ersboda, 32) Tomtebo, 33) Ålidhem
Östra, 34) Umedalen, 35) Carlshem Västra, 36) Carlshem Östra, 37) Västteg, 38) Centrum
Östra, 39) Västra Ersboda, 40) Mariehemsgård, 41) Berghem Södra
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Avslutningsvis ska jag också kommentera de individuella förklaringsfaktorernas
förklaringskraft när den beroende variabeln är deltagande i manifestationer. I
tabell 6.12 och 6.13 innehåller modell C socioekonomiska variabler, modell D
inkluderar de sociopolitiska resurserna och modell E är en full modell med samtliga variabler på individnivå. Som tidigare framgått deltar män i högre utsträckning när det handlar om att ta kontakt medan de kvinnliga respondenterna röstar
i högre utsträckning än männen. Det senare gäller även i fallet med deltagande i
manifestationer. Kvinnorna i materialet är mer aktiva än männen. Det finns också en tydlig ålderseffekt. Deltagandet i manifestationer sjunker med stigande
ålder. Utbildningsnivå har också en positiv signifikant effekt i modell C men vid
kontroll för politiskt engagemang i modell E försvinner denna. De resterande två
variabler som används som indikatorer på individens SES, ursprung och sysselsättning, har dock inte någon säkerställd effekt på individens sannolikhet att
delta. Precis som tidigare är politiskt intresse nästan något av en förutsättning
för politiskt deltagande. Medlemskap i någon typ av förening har endast effekt
på oddsen att delta om man är aktiv i två eller fler sådana. Sambandet mellan hur
respondenterna bedömer möjligheterna att påverka, dvs. känner tilltro, och deltagande i manifestationer är negativt. Den som hyser låg tilltro har med andra
ord låga odds att agera. Grad av partiidentifikation har inte någon signifikant
effekt på sannolikheten att delta.
Det faktum att inkluderandet av de sociopolitiska individvariablerna i modell
D leder till att variansen på såväl områdes- som valdistriktsnivå ökar istället för
minskar, skulle kunna bero på att dessa är ojämnt fördelade mellan olika platser
i staden. Det finns därför anledning att undersöka eventuell förekomst av områdeseffekter på de mellanliggande variablerna politiskt intresse och tilltro. Resultaten av dessa analyser redovisas dock inte här eftersom det inte fanns någon
signifikant variation mellan individer bosatta i olika områden/valdistrikt varken
beträffande politiskt intresse eller tilltro.

6.4 Summering
Det har blivit dags att summera de resultat som genererats i detta kapitel. Förväntningarna om att finna områdeseffekter i Umeå var inte särskilt höga med
tanke på att staden är förhållandevis socioekonomiskt homogen. Sett ur det perspektivet bjuder inte de empiriska resultaten på några större överraskningar.
Varken i fråga om valdeltagande eller deltagande i form av kontakter kunde
några signifikanta skillnader mellan individer bosatta i olika områden, påvisas. I
det förstnämnda fallet fanns förvisso en liten variation mellan områden, men
denna var inte statistiskt signifikant och fångades upp av förklaringsvariabler på
individnivå. Resultatet var detsamma även när individobservationerna viktades i
syfte att korrigera skevheten i den beroende variabeln. På aggregerad nivå fanns
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dock ett starkt bivariat samband mellan socioekonomisk komposition och andelen röstande och vid en sedvanlig regressionsanalys var områdes-SES en signifikant förklaringsvariabel även vid kontroll för individfaktorer. Detta illustrerar
vikten av att använda flernivåanalys vid bearbetning av den här typen av data.
Analyserna av den tredje deltagandeformen, manifestationer, bjöd dock på
lite intressantare resultat. Variation mellan sammanlagda valdistrikt var signifikant men fångades emellertid upp av förklaringsvariabler på individnivå. När
istället de ursprungliga valdistrikten användes som operationalisering av lokal
kontext, kvarstod den signifikanta variansen på den högre nivån även vid kontroll för samma individvariabler. I det här fallet förefaller plats ha en, om än
liten, så säkerställd effekt på sannolikheten att delta i manifestationer. Däremot
förbättrade kontextvariablerna områdes-SES och studenttäthet endast regressionsmodellerna marginellt vilket innebär att förklaringarna måste sökas på
annat håll, på individ och/eller områdesnivå.
Något som dock går att fastslå utifrån resultaten är att respondenterna som är
bosatta i stadsdelen Ålidhem har högre sannolikhet än genomsnittsrespondenten
i Umeå att delta i manifestationer. Kanske är det fråga om en lokal kultur som
uppmuntrar till mer alternativa former av politiskt engagemang. Man skulle
kunna tänka sig att boende i området exponeras för den här typen av deltagande
i större omfattning än på andra platser. En stor del av de boende är studenter
vilket innebär att det finns ett utbud av studentföreningar i Ålidhem som kan
tänkas driva politiska frågor. Förklaringen skulle också kunna vara så enkel att
Ålidhem har något så ovanligt som ett levande centrum som fungerar som en
naturlig mötesplats för människor. Det är också en naturlig plats att stå och samla in namnunderskrifter en vardagseftermiddag. Ett sätt att gå vidare med den
här frågan vore genom kvalitativa intervjuer med respondenterna i Ålidhem.
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KAPITEL SJU

Göteborg – De hundra stadsdelarnas stad

Det Göteborg som grundlades 1619 fick ett strategiskt läge, både som fästningsstad och handelsstad. Det ligger strax nedströms där Göta Älv byter riktning
och därmed i korsningen mellan två sprickdalar i bergplatån (…). En del villor
och kåkbebyggelse växte fram på dessa marker [söder och öster om staden]
redan före 1800-talets mitt. Men (…) 1866 ersattes de med (…) stora stenhus.
Göteborg skiljer sig från Stockholms stenstad, inte genom att sakna gårdshus
men ändå genom att den sociala segregeringen i huvudsak var (…) storskaligare. Arbetarklassen bodde i Göteborg snarare i egna landshövdingehusstadsdelar än i stenstadens gårdshus. (…) De små kvarteren närmast Allén har de mest
attraktiva lägena. De vänder sig mot parken och stadskärnan och var tänkta för
villor för de »rikare samhällsklasserna«. De flesta kom dock att bebyggas med
stora stenhus (…). Till den befästa stadens östsida kom av landskapets naturliga
skäl både vatten och vägar. Här lämpade man också av sådant som staden av
olika skäl ville göra sig av med. (…) Stadens fattighus låg redan tidigt utanför
stadsporten. Stadsdelens namn, Stampen, kommer av en klädesstamp eller klädesfabrik (…). 1866 års plan gjorde halt vid bergen söder om älvdalen. Tidens
teknik gjorde det besvärligt att bygga vägar i branterna. Det regelbundna rutnätet av kvarter var också svårt att anpassa till terrängen. (…) Men staden fortsatte att växa och trycket på att ta steget upp på bergen blev allt starkare. (…)
En blick på kartan visar också ett karaktärsdrag i Göteborgs bebyggelsemönster. (…) Bebyggelsen ligger som på öar med vägarnas farleder emellan. Det ger
en svårorienterad stadsbild där det är lätt att förlora riktningen eftersom vägarna hela tiden svängar. (…) Det finns en etnologisk undersökning som hävdar att
göteborgarnas mentala kartor bara har två väderstreck: väst och öst. När man
beskriver staden orienterar man sig mot havet eller från havet. Därför blir
stadsdelarna i nordöstra snarare öst, eftersom de ligger uppströms älven, oavsett att älven byter riktning norrut. Och det »genuina« Göteborg är det som
ligger i anslutning till älven och den gamla hamnen, ut mot havet från centrum
sett. (…) Här byggdes också tidigt bostadshus i anslutning till varven i form av
enkla trähus som klättrade uppför branterna. (..) Områdena från östra sidan av
Linnégatan (…) och västerut (…) visar ett karaktäristiskt mönster. Det är en
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sammanhängande kvartersbebyggelse tydligt uppdelad i urskiljbara stadsdelar
som pusselbitar fogade till varandra. (…) Här finns det typiska mönstret i Göteborg som »de små stadsdelarnas stad«, även om områdena från Haga till Masthugget är mer knutet till geografin än till stora arbetsplatser. (…) Den gamla
hamnstaden och varvsstaden Göteborg fortsätter västerut längs älven utanför
det som fram till 1867 var stadsgränsen. Landskapet är detsamma som längre in
mot centrum: branta bergsknallar, delvis ända framme vid älven, med ganska
smala dalgångar mellan. När Älvsborgs Kungsladugårds mark införlivats med
Göteborg (…) planlades för bebyggelse i Majorna och Kungsladugård. (…)
Namnet majorna kommer troligen från det finska ordet maja som betyder liten
koja eller härbärge och syftar på äldre bebyggelse på platsen. (…) Västra Frölunda socken inkorporerades med Göteborg 1945. (…) Det lockade en växande
storstad som inom sina egna gränser annars mest hade svårplanerade bergsområden i nordost att bygga ut på. (…) en bit in på 1950-talet kunde exploateringen av Frölunda ta ordentlig fart. Utbyggnaden genomfördes under 1950och 1960-talen. (…) Hisingen är Sveriges fjärde största ö och utgör nästan halva Göteborgs kommuns landyta men har bara en fjärdedel av dess befolkning.
(…) Det för Göteborg typiska sprickdalslandskapet präglar också Hisingen (…)
Namnet Hisingen kommer sannolikt av ett ord med betydelsen klyva, skära av:
alltså »den från fastlandet avskurna ön«. (…) På göteborgarnas mentala karta
har Hisingen alltid framstått som »andra sidan«, en landsbygd som koloniserades från den södra älvstranden. De tre stora varven, Götaverken, Lindholmen
och Eriksberg som etablerades efter mitten av 1800-talet bildade brohuvuden
för exploateringen av Hisingen. Kring varvsanläggningarna byggdes bostadsområden upp. Många av varvsarbetarna bodde på södra sidan älven (…) 1906
inkorporerades Lundby i Göteborg och en utbyggnadsplan för landshövdingehuskvarter fastställdes 1917 (…). Utbyggnaden av bostäder fortsatte stegvis allt
längre från arbetsplatserna vid älven (…). Stora småhusområden fyller (…) de
nord-sydliga dalgångarna. (…) Säveåns dalgång är fortsättningen av den
sprickdal där Göta Älvs nedre lopp rinner. (…) Gamlestaden är (…) en av de
mest karaktäristiska miljöerna för Göteborg som de små stadsdelarnas stad,
uppbyggd kring stora industrier. Gamlestadens fabriker är göteborgsk industrihistoria. (…) I direkt anslutning till SKF:s snabbt växande anläggning byggdes
stadsdelen Gamlestaden upp. Det blev som ett brukssamhälle (…). Göteborg
anlades på mark som tillhörde Örgryte socken. (…) Örgryte socken sträckte sig
från Västra Frölunda i väster till Partille i öster. (…) Till socknen hörde också
Mölndalsåns dalgång där en rad industrier och tillhörande arbetarbostäder
byggdes. Men östra Örgryte fick tidigt status av finare område, något som bevarats i den centralt belägna villabebyggelse som kom till efter socknens inkorporering i Göteborg 1922. (…) Örgryte är dock inte enbart villabebyggelse. I de
norra delarna (…) finns årsringar av bebyggelse från 1910-talets landshövdingehus i kvarter till efterkrigstidens förortsbyggande som Torpa. (…) Nordöstra Göteborg var länge till stora delar en svårtillgänglig och glest bebyggd
högplatå. (…) Uppe i bergen fanns (…) enstaka torpställen. Norra Kortedala
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och större delen av Bergsjön hörde till Partille socken och inkorporerades i
Göteborg 1920-30. Angered och Bergum införlivades med Göteborg under dramatiska former 1967. I denna sektor av staden låg Göteborgs största markreserver för utbyggnad under efterkrigstidens kvartssekellånga expansion. (…) bostadsbristens brådska präglade utbyggnadsformerna. (…) I bebyggelsemönstren
kan åtminstone fyra generationer förortsbyggande urskiljas. Kortedala, närmast
centrala staden, präglas ännu av 1950-talets repertoar av hustyper. (…) I Bergsjön minskar antalet hustyper. (…) De högre och tjockare skivhusen kommer till.
Geometrin blir striktare med hus i parallella rader. Mönstret i Hjällbo och
Eriksbo är besläktat med det i Bergsjön, även om terrängen är mindre svårhanterlig. I Hammarkullen, Gårdsten och Rannebergen tar miljonprogrammets
stora skivhus i produktionsanpassad geometrisk ordning över helt. Höga hus
kring stora gårdar med naturmark blir här det dominerande mönstret. I Angered
centrum sker ett brott i utvecklingen mot allt större hus och ett återvändande till
en mera stadslik struktur med kvarter, även om karaktären av isolerad enklav
kvarstår. (…) Liksom Göta Älv var en förutsättning för Göteborgs tillkomst kan
Göteborg sägas ha bildat en förutsättning för älvdalens vidare utveckling. Älvdalen har ända sedan 1500-talet haft en snabb befolkningsutveckling och det
finns en markant skillnad mellan den västra sidan, mot kusten, och den östra,
mer dynamiska och industrialiserade. 236 (Caldenby, Bjur et al. 2006, 22 ff.)

7.1 Inledning – kapitlets syfte och disposition
The spatial segregation and concentration of population groups
are as old as the hills (Kempen & Özüekren 1998, 1631).
För närmare tjugo år sedan gjorde journalisten Janne Josefsson en dokumentärfilm med namnet ”På rätt sida älven”. Filmen skildrade en resa längs femmans
spårvagnslinje i Göteborg, från Biskopsgården till Örgryte. Huvudpersonerna
var niondeklassare i de två stadsdelarna. Medan ungdomarna i Örgryte planerade sportlovsresan till Chamonix och porträtterade sig själva som framtida bolagsdirektörer, saknade ungdomarna i Biskopsgården såväl sportlovsplaner som
högtflygande framtidsdrömmar. Filmen var ett provocerande inlägg i debatten
om social polarisering i industristaden Göteborg. Under de tjugo år som gått
sedan dess har segregationen i landets näst största stad knappast blivit mindre
omfattande. Som vi ska se lite senare i det här kapitlet, råder stor variation mellan Göteborgs stadsdelar i detta avseende. Men sätter segregationen några spår i
göteborgarnas politiska deltagande?
Huvudfrågan som behandlas i det här kapitlet är huruvida individer som är
bosatta i olika stadsdelar i Göteborg har varierande sannolikhet att delta politiskt. Med andra ord, leder segregationen till områdeseffekter på politiskt deltagande (på individnivå)? Som jag nämnt tidigare borde förutsättningarna för att
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finna områdeseffekter av den typ som avses, vara större i Göteborg än i Umeåstudien eftersom den socioekonomiska segregationen är tämligen omfattande
utifrån svenska förhållanden.
Kapitlet inleds med en presentation av det datamaterial som använts i analyserna samt en diskussion kring metodologiska vägval som är specifika för det
här kapitlet. Därefter följer en kort beskrivning av Göteborg och stadens framväxt, samt dess stadsdelar med avseende på socioekonomisk komposition. Den
empiriska analysen följer samma upplägg som i föregående kapitel. Först presenteras de bivariata analyserna på aggregerad nivå och därefter de multivariata
flernivåanalyserna på individnivå.

7.2 Metod och material
Många metodologiska aspekter, vägval och problem som aktualiserats under
resans gång är gemensamma för alla de empiriska studierna och diskuteras därför antingen i metodkapitlet eller i något av avhandlingens Appendix. Men det
finns också några som är specifika för respektive material och som är angelägna
att diskutera innan vi ger oss i kast med analyserna.

Datamaterial och bortfallsanalys
Den del av Stadsdemokratiundersökningen som omfattade Göteborg gjordes
under våren 2003. Ett slumpmässigt urval om 2 056 personer i åldrarna 18 till 74
drogs, som efter justering för naturligt bortfall resulterade i ett nettourval om
1 957 respondenter. Totalt returnerades 1 150 enkäter vilket motsvarar en svarsfrekvens om 58,8 procent. Utöver detta tillkommer internt bortfall, dvs. att respondenter inte besvarat enskilda frågor i enkäten, vilket reducerar det effektiva
antalet observationer i analyserna ytterligare. I tabell 7.1 redovisas en bortfallsanalys med hänsyn till variablerna ålder och kön. Populationsdata är hämtade
från SCB och gäller per den 31 december 2003.
Bortfallsanalysen i tabell 7.1 visar att kvinnor är överrepresenterade i materialet (+4,2 procent). De svarande respondenternas medelålder är 42 år vilket är
högre än i populationen där motsvarande siffra är 39 år. Bortfallet är störst i
gruppen 30-49 åringar medan gruppen 50-64 åringar är överrepresenterade i
förhållande till befolkningen. En kombination av variablerna kön och ålder visar
att bortfallet är störst bland unga och medelålders män i åldrarna 18-49 år. En
annan relativt stor avvikelse är gruppen mellan 50-64 år som tvärtom är överrepresenterad i förhållande till populationen.
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Tabell 7.1 Bortfallsanalys med hänsyn till kön och ålder.
Populationen
Kön

Ålder

Svarande
respondenter

Differens

Representationskvot

Män

50,1

45,9

-4,2

1,09

Kvinnor

49,9

54,1

+4,2

0,92

100,0

100,0

18-29

26,9

25,7

-1,2

1,05

30-49

40,2

36,9

-3,3

1,09

50-64

23,3

27,8

+4,5

0,84

65-74

9,6

9,6

0,0

1,00

100,0

100,0

18-29

13,3

10,8

-2,5

1,24

30-49

20,8

17,3

-3,5

1,20

50-64

11,6

12,8

+1,2

0,91

65-74

4,4

5,1

+0,7

0,86

18-29

13,6

14,9

+1,3

0,91

30-49

19,4

19,6

+0,2

0,99

50-64

11,7

15,0

+3,3

0,78

65-74

5,2

4,6

-0,6

1,14

Kön och ålder
Män

Kvinnor

Genom att kalkylera en representationskvot erhålls ett mått på avvikelserna. En
kvot mindre än ett betyder att gruppen är överrepresenterad och en kvot större
än ett att den är underrepresenterad. Kvoten kan sedan användas som vikt för att
korrigera skevheter i materialet1. Resultat som genererats med respektive utan
vikt skiljer sig dock inte nämnvärt. I vissa fall har de estimerade regressionskoefficienterna ändrats något (vanligtvis på andra eller tredje decimalen) men
det är inte fråga om några större avvikelser. Resultaten som presenteras i kapitlet
har således genererats utan viktning.
En annan aspekt på respondenternas representativitet är hur svarspersonerna
fördelar sig över stadsdelarna. I tabell 7.2 sammanfattas detta. Generellt sett
råder inte några kraftiga avvikelser. Bortfallet är störst i Kortedala vars invånare
utgör 5,5 procent av den totala befolkningen men 3,9 procent av nettourvalet.
Även de andra utsatta stadsdelarna är något underrepresenterade jämfört med
populationen. På motsvarande sätt är invånarna i några stadsdelar något överrepresenterade. Avvikelserna är störst för Centrum och Majorna men det är
emellertid inte heller här fråga om några dramatiska avvikelser. Liksom i fallet
med variablerna kön och ålder har en vikt konstruerats som viktar upp respekti-

1

Representationskvoten = Andelen i populationen/Andelen i nettourvalet
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ve ned respondenter i förhållande till populationsvärdet. Vikten förändrar dock
inte resultaten mer än marginellt varför den inte använts i de körningar som
redovisas i kapitlet.
Tabell 7.2 Fördelning av individobservationer över Stadsdelsnämndsområden.
Populationen
SDN

Antal

Procent

Svarande respondenter
Antal

Differens

Procent

Gunnared

21 255

4,4

41

3,6

-0,9

Lärjedalen

23 631

4,9

46

4,0

-0,9

Kortedala

26 204

5,5

45

3,9

-1,6

Bergsjön

14 697

3,1

25

2,2

-0,9
-0,1

Härlanda

19 743

4,1

46

4,0

Örgryte

33 579

7,0

84

7,3

0,3

Centrum

51 827

10,8

145

12,6

1,8

Linnéstaden

31 064

6,5

87

7,6

1,1

Majorna

28 567

6,0

91

7,9

1,9

Högsbo

16 677

3,5

49

4,3

0,8

Älvsborg

18 460

3,9

48

4,2

0,3

Frölunda

12 852

2,7

28

2,4

-0,3
-0,5

Askim

22 037

4,6

47

4,1

Tynnered

27 592

5,8

67

5,8

0,1

4 480

0,9

7

0,6

-0,3

Torslanda

19 516

4,1

48

4,2

0,1

Biskopsgården

25 773

5,4

53

4,6

-0,8

Lundby

34 121

7,1

97

8,4

1,3

Tuve-Säve

10 899

2,3

29

2,5

0,2

Backa

22 997

4,8

43

3,7

-1,1

Kärra-Rödbo

10 653

2,2

24

2,1

-0,1

1 430

0,3

0

0,0

-

100,0

1150

100,00

Styrsö

Ospecificerat Göteborg
Göteborgs stad

478 054

De tre variablerna kön, ålder och stadsdelstillhörighet är de enda som kan utgöra
underlag för bortfallsanalys. Det hade varit önskvärt om motsvarande analys
hade kunnat göra med andra variabler såsom t.ex. utbildning och ursprung, men
dessa är självrapporterade varför det inte är möjligt.

Relevant kontext - Göteborgs stadsdelar
Göteborg är indelad i 21 Stadsdelsnämndsområden (SDN): Gunnared, Lärjedalen, Kortedala, Bergsjön, Härlanda, Örgryte, Centrum, Linnéstaden, Majorna,

177

Högsby, Älvsborg, Frölunda, Askim, Tynnered, Styrsö, Torslanda, Biskopsgården, Lundby, Tuve-Säve, Backa samt Kärra-Rödbo.2 Gränserna för dessa moderna stadsdelar härrör från 1990 då systemet med stadsdelsnämnder infördes
och ska därför inte förväxlas med dem från 1923. Varje SDN består i sin tur av
ett eller flera primärområden som totalt uppgår till 94 stycken. Gränserna för
dessa baserar sig på en funktionell uppdelning av staden som skett med hänsyn
till bland annat fysiska barriärer, markanvändning, trafik och serviceförsörjning.
Primärområdena består av totalt cirka 900 basområden. Dessa består av näraliggande fastigheter (kvarter) och gränserna har dragits utifrån naturliga gränser
såsom gator (Göteborg 2001).
Vilket, eller vilka områden är då mest intressanta som geografiska kontexter?
Teoretiskt sett är samtliga intressanta att pröva, alltifrån de mer näraliggande
såsom kvarteret eller basområdet till den mindre näraliggande stadsdelen. I praktiken är det dock fråga om ett pragmatiskt val. För robusta skattningar krävs ett
tillfredsställande stort antal individobservationer och ju fler områden som observationerna fördelas över, desto större blir osäkerheten i skattningarna. Detta talar
för att låta de största områdena dvs. stadsdelsnämndsområdena, utgöra bas för
analysen vilket innebär ett genomsnittligt antal individobservationer om 55 per
område. Stadsdelarna är dock stora till såväl yta som invånarantal. Det genomsnittliga invånarantalet var 2003 cirka 22 800 vilket motsvarar en medelstor
svensk kommun. Centrala Göteborg ensamt har 52 000 invånare. Ur det perspektivet är stadsdelen troligen en dålig approximation av individens näraliggande kontext. Förutsatt att den teoretiska länken mellan kontext och individ går
via social interaktion och observation borde områden av mindre skala såsom
basområden och primärområden vara bättre operationaliseringar. Dessa har cirka
500 respektive 5 200 invånare i genomsnitt. Eftersom antalet basområden är
mycket stort skulle det emellertid krävas ett mer omfattande datamaterial än det
som finns tillgängligt. Primärområden skulle dock kunna användas i en flernivåanalys. Antalet individobservationer per område är i genomsnitt 13 men varierar
mellan 1-34. I ungefär fyrtio procent av fallen är dock antalet tio eller färre och i
några är det så få som fem eller färre. Rent tekniskt är detta möjligt att hantera
men ju fler celler som observationerna splittras över, desto större blir osäkerheten i skattningarna. Således har valet fallit på stadsdelsnämndsområden som

2

Numreringen av stadsdelsnämndsområden och primärområden som förekommer i kapitlet är en
officiell sådan. Numreringen börjar i Gunnared som ligger nordväst om centrala Göteborg. Den
fortsätter med Lärejedalen och går sedan vidare ner mot Kortedala och Bergsjön för att sedan
fortsätta på den södra sidan av älven med Härlanda, Örgryte, och de centrala stadsdelsnämnsområdena. Därefter följer numreringen längs älven och sydväst mot bland annat Frölunda, därefter
söderut till Askim, upp igen längs kusten och därefter norrut mot Torslanda. Därefter fortsätter
numreringen på den norra sidan om älven via Biskopsgården och Lundby för att till sist gå i en
båge norrut mot Backa, Tuve-Säve och Kärra-Rödbo.
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operationalisering av individens näraliggande kontext. Analyser har även gjorts
med primärområden som nivå två men dessa redovisas inte eftersom resultaten
inte skiljer sig nämnvärt från varandra.

7.3 De hundra stadsdelarnas stad
Göteborg är en liten storstad med alldeles egen karaktär.
(…) staden har kommit att bestå av ”hundra små stadsdelar” (…)
(Hansson 2003b, 11).

Industristaden Göteborgs befolkningsmässiga karta hänger delvis samman med
hur staden har vuxit fram. Många av stadsdelarna har, som antyddes i inledningen, etablerats kring stora arbetsplatser såsom varven och SKF och sedan brett ut
sig. Det har också haft konsekvenser för segregationsmönstret.
Göteborg grundlades i början av 1600-talet och fick sina stadsprivilegier
1621. Staden blev snabbt en viktig handels-, sjöfarts- och industristad pga. sin
naturliga djuphamn och sitt strategiska läge vid Göta Älvs utlopp. På 1700-talet
grundades Ostindiska kompaniet vilket gjorde Göteborg till en av dåtidens viktigaste hamnar i Europa. Under 1800-talet utvecklades Göteborg till något av den
svenska varvsindustrins centrum då landets tre största varv byggde upp sin verksamhet där.
Vid 1800-talets början var det egentliga Göteborg ännu koncentrerat till området innanför Vallgraven (www.goteborg.se, 2006-01-06) men i takt med industrialiseringen började förstäder att växa fram väster om stadskärnan. Först
etablerades arbetarstadsdelen Haga och därefter följde Masthugget och Majorna.
Expansionen utanför staden blev påtaglig under 1800-talets andra hälft då
många av de nya industrierna etablerade sig i stadens utkanter eller utanför stadens gränser. Kring dessa industrier växte arbetarpräglade, små industrisamhällen fram. På dessa platser, såsom Gamlestaden och Lindholmen utvecklade invånarna en stark identitetskänsla vilket resulterat i att de än idag betraktas som
”genuina göteborgsstadsdelar” (Hansson 2003, 39-48). Den industriella och
bostadsmässiga expansionen som försiggick utanför stadsgränsen hotade att förpassa det egentliga Göteborg till periferin varför man i omgångar inkorporerade
de olika förstäderna i staden. Under andra halvan av 1800-talet inlemmades
således Majorna och Älvsborgs Gamla Kungsladugård (1868), Annedal (1872)
samt Landala och Tingstadsvassen (1883). En bit in på det nya seklet följde även
Lundby (1906) samt Kålltorp (1909) och senare också Örgryte (1922), Västra
Frölunda (1946) samt Backa (1948). I samband med kommunsammanläggningarna under 1960- och 70-talen växte kommunen ytterligare. 1967 inkluderades Angered, Bergum, Torslanda, Tuve och Säve och 1974 tillkom också
Askim, Styrsö och Rödbo (www.goteborg.se, 2006-01-06).
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Liksom så många andra städer i 1960-talets Sverige blev Göteborg föremål för
modernismens grävskopor och statens kraftiga satsning på bostadsbyggande.
Staden fick ett av de största miljonprogramsbestånden (Hansson 2003b, 64).
Under miljonprogrammets guldålder byggdes enbart i Angered sex helt nya
stadsdelar, Hjällbo som var ett av de allra tidigaste miljonprogramområdena,
Hammarkullen, Eriksbo, Lövgärdet, Gårdsten samt Rannebergen (Hansson
2003a, 99). Andra storskaliga områden såsom Bergsjön tillkom också under
denna tid och liksom så många av sina systerområden från samma tidsepok har
stadsdelen rykte om sig som problemområde.
Sammantaget kan man konstatera att Göteborg har expanderat i ett flertal
olika steg. Från 1900-talets början fram till idag har stadens geografiska areal
ökat nästan 20 gånger och stadens invånarantal har ökat kraftigt med undantag
av en period under 70- och första hälften av 80-talet då stadens befolkning minskade (www.goteborg.se, 2006-01-06).
Hansson beskriver Göteborg som en stad med många varierande stadsdelar.
Stadens geografiska förutsättningar och industriella struktur har medfört att
Göteborgs stadsdelar är väl avgränsade från varandra och att de lokala identiteterna i många fall är starka.
Göteborg är uppdelat i väl avgränsade stadsdelar, var och en med egen identitet.
(…) Det kuperade kustlandskapet delar upp staden i avgränsade enheter. De grupperar sig ofta som små samhällen: Annedal i sin dalgång, Landala på sin bergssida
eller Lindholmen kring sin brygga och hamn. Näringsstrukturen har också bidragit
till uppdelningen. Utpräglade arbetarstadsdelar växte upp kring varv och industrier
vid älven och på andra håll, som i Gamlestaden och Gårda. I de gamla arbetarstadsdelarna skapade det gemensamma arbetet (som SKF; hamnen eller järnvägen)
och klasskänslan en speciell sammanhållning (…). De som flyttade in till staden
bosatte sig gärna tillsammans (…). Uppdelningen var skarp, både mellan de fattigas och rikas kvarter och mellan olika arbetarstadsdelar. Klassbosättningens mönster har förändrats, men fortfarande är segregationen stark i Göteborg. Den stärker
enskilds stadsdelars särart men understryker också skillnader (Hansson 2003b, 2526).

Gränserna för Göteborgs stadsdelar har förändrats över tid. De ”ursprungliga”
stadsdelarna härrör från 20-talet och var då mellan fyrtio och femtio till antalet. I
takt med att äldre stadsdelar delades upp och nya områden inkorporerades i
staden har dock antalet stadsdelar ökat successivt. Den gamla stadsdelsindelningen används inte längre men har fortfarande stark förankring hos göteborgarna. På 70-talet gjordes en indelning av staden i primärområden i syfte att underlätta kommunal planering. När gränserna för dessa skulle upprättas eftersträvade
man så långt det var möjligt att bibehålla ”naturliga grannskapsområden”. Primärområdena kom sedan att utgöra byggstenar vid tillskapandet av stadsdelsnämnder 1990 varvid kommunen överlät ansvaret för grundskola, socialtjänst
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samt kultur- och fritidsverksamhet till 21 stadsdelsnämnder (www.goteborg.se,
2006-01-06). Några av stadsdelsnämndsområdena följer de gamla stadsdelarnas
gränser i relativt hög utsträckning och stämmer väl överens med göteborgarnas
allmänna uppfattning om gränserna. Majorna och Backa är två sådana exempel.
Andra stadsdelsnämndsområden rymmer istället flera gamla stadsdelar. Örgryte
innefattar exempelvis Olskorken, Bagaregården, Bö och Kallebäck vilket gör det
till mer av en administrativ konstruktion. Ett annat exempel är sammanläggningen av de centrala stadsdelarna Haga, Masthugget, Annedal, Olivedal och
Änggården till det helt nya stadsdelsnämndsområdet Linnéstaden (Hansson
2003c, 80).

En segregerad stad
Segregationen i Göteborg är omfattande och mer utbredd än i Stockholm. Anledningen är att många av de fattigaste respektive rikaste områdena i Stockholms fall ligger utanför kommunen. Men i Göteborg återfinns dessa inom
samma kommun vilket gör att såväl den sociala som den ekonomiska spridningen är större här (Johansson 2000, 45, 57). Fyra av den numera avslutade Storstadssatsningens lista över totalt 24 ”socialt utsatta bostadsområden” fanns i
Göteborg: Gårdsten, Hjällbo, Bergsjön och Norra Biskopsgården. För att kvalificera sig krävdes att områdena skulle ha mycket låg sysselsättningsnivå, låg
utbildningsnivå samt låg försörjningsgrad (Rapport Integration 2003, Del 1:45).
De fyra bostadsområden som omfattas av storstadssatsningen i Göteborg tillhör
alla miljonprogrammets era. De flesta husen är byggda under 1960- och 1970-talet.
Så gott som alla fastigheter är hyreshus och många av dem ägas av allmännyttan. I
områdena har det under långa perioder funnits många tomma lägenheter och omsättningen på hyresgäster har varit stor. Idag är omflyttningen betydligt mindre och
det finns praktiskt taget inga lediga lägenheter. Jämfört med Göteborg i genomsnitt
är befolkningen relativt ung med många barnfamiljer. Antalet stora lägenheter
räcker inte vilket har lett till trångboddhet. I storstadssatsningens områden bor fler
människor med utländsk bakgrund än i Göteborg i genomsnitt. Många av de nyligen anlända flyktingarna har bosatt sig i dessa områden, men här bor också en stor
andel av de tidigare anlända arbetskraftsinvandrarna (Gustafsson & Rossing 2005,
11-12).
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Särskilt området Hammarkullen3 som ligger i stadsdelen Lärjedalen, har kommit
att bli något av sinnebilden för den segregerade förorten (Caldenby, Bjur et al.
2006, 242).
På följande sätt formulerade Göteborg kommun sig i det lokala utvecklingsavtal som slöts i samband med Storstadssatsningen:
Många av de utsatta stadsdelarna i Göteborg har hamnat i en negativ utvecklingsspiral. Trots en allt bättre ekonomi med sjunkande arbetslöshet minskar beroendet
av försörjningsstöd oroväckande långsamt i de utsatta stadsdelarna. (Göteborgs lokala utvecklingsavtal citerat i Vedung 2005, 10).

Det faktum att man från kommunens sida talar om detta i termer av negativa
utvecklingsspiraler illustrerar att man betraktar segregationen som en självgenererande process. Vilken etikett som man ska använda för att beskriva de utsatta
områdena är inte en lätt fråga. Omskrivningarna är många och långa: ”socialt
utsatta områden”, ”svenskglesa områden” (Jfr. Andersson 2002), ”problemområden” osv. Språkbruket på det här området är delikat och kompliceras av att
det lätt blir värdeladdat. Stadsdelarna måste dock betraktas i förhållande till
varandra och i förhållande till sitt sammanhang.
I tabell 7.3 presenteras Göteborgs tjugoen stadsdelsnämndsområden med avseende på ett antal socioekonomiska karaktäristika. Förutom de enskilda variabler som redovisas i tabellen har också den socioekonomiska kompositionen på
områdesnivå sammanvägts i ett index. Indexet har konstruerats genom faktoranalys.4 Ett lågt negativt värde innebär att en stor del av stadsdelens invånare är
socioekonomiskt resurssvaga medan ett högt värde betyder att området har hög
aggregerad SES. Indexet varierar mellan -215 till +144.

3

En mer kuriös betraktelse är att området beskrivs med följande inledande rader i Internetuppslagsverket Wikipedia: ”Hammarkullen är en betongförort i Angered i nordöstra Göteborg, tillhörande SDN Göteborgs Stad Lärjedalen. Stadsdelen har 7 687 invånare varav 57% är födda i utlandet (2004). Hammarkullen byggdes som ett led i miljonprogrammet på 1960-talet. Stadsdelen har i
likhet med andra förortsområden av samma karaktär en hel del sociala problem och hög andel
socialbidragstagare. Vissa huslängor revs i slutet av 1990-talet och ersattes av mer småskalig bebyggelse” (www.wikipedia.se). Wikipedia är en tveksam faktakälla men citatet fångar på ett träffsäkert sätt hur områden såsom Hammarkullen uppfattas i allmänhet.
4
I faktoranalysen inkluderades variablerna, andel öppet arbetslösa, ohälsa, andel låg-/högutbildade,
medelinkomst, andel hushåll med socialbidrag, andel förvärvsarbetande samt andel invånare med
invandrarbakgrund. Variablerna är högt korrelerade och faktoranalysen genererade således en
faktor med Eigenvalue = 6,588 (vilket är > 1,0 Kaiserkriteriet) och KMO 0,834. Den förklarade
variansen är 82 procent. Indexets medelvärde är noll och standardavvikelsen är ett.
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Tabell 7.3 Deskription av Stadsdelsnämndsområden i Göteborg med avseende på
befolkningsmässig komposition.

SDN

Andel
Invånaröppet
antal
arbetslösa
18-64 år

Ohälsa
Antal
sjukdagar
person/år
16-64 år

Andel
lågutbild.
25-64 år

Andel
högutb.
25-64 år

Medelinkomst

Andel
familjer
m.ed
socialbidrag

Andel
förvärvsarb.
25-64 år

Andel Områdes
inv. m.
SES
invbkgr.

1 Gunnared

21255

8

61

29

21

143,9

25

56

49

-171,2

2 Lärjedalen

23631

7

52

28

22

145,6

27

56

48

-152,9

3 Kortedala

26204

6

58

21

30

167,6

11

66

28

-67,8

4 Bergsjön

14697

9

59

30

22

116,9

31

44

54

-215,4

5 Härlanda

19743

5

33

9

53

201,6

4

80

12

64,4

6 Örgryte

33813

4

30

8

56

222,3

3

80

11

88,2

7 Centrum

51669

5

28

7

60

209,9

3

75

15

74,4

8 Linnéstaden

31031

5

33

7

61

217,1

5

76

14

70,1

9 Majorna

28567

6

40

9

55

189,2

6

75

12

37,5

10 Högsbo

16677

4

48

16

40

175,5

5

74

14

11,7

11 Älvsborg

18460

2

25

8

58

290,5

1

85

8

143,6

12 Frölunda

13005

6

58

21

31

161,9

9

66

22

-57,1

13 Askim

22037

3

28

9

55

291,8

2

84

9

125,2

14 Tynnered

27131

4

46

18

37

219,4

7

77

17

17,1

15 Styrsö

4480

3

38

16

41

205,3

3

83

4

65,0

16 Torslanda

19516

2

34

15

37

257,6

1

88

7

97,8

17 Biskopsgården

25773

7

63

29

22

156,7

14

61

38

-126,3

18 Lundby

34026

6

44

18

36

187,9

8

72

21

-16,7

19 Tuve-Säve

10899

4

46

20

29

212,5

5

80

18

12,5

20 Backa

22997

5

54

22

27

190,0

7

73

25

-35,1

21 Kärra-Rödbo

10653

3

43

20

23

221,0

3

84

12

35,0

Källa: Egen bearbetning av Göteborgsbladet 2004 aprilversionen, tillgänglig på
www.goteborg.se. Siffrorna gäller per 2003-12-31.
Kommentar: Andel öppet arbetslösa avser endast arbetssökande och inkluderar därmed inte
personer i arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller sysselsättningsprogram. Andel lågutbildade är
den andel invånare vars högsta genomförda skolutbildning är grundskola eller motsvarande.
Andel högutbildade är den andel invånare vars högsta genomförda skolutbildning är universitet/högskola. Medelinkomst anges i 1000-tals kronor. Socialbidragsvariabeln är andel familjer
(ej individer) som mottagit socialbidrag under året. Andel invånare med invandrarbakgrund
inkluderar både andel invånare med utländskt medborgarskap och andel svenska medborgare
som fötts utomlands.

Bergsjön är den stadsdel som har lägst värde på indexet. I Bergsjön har mindre
än hälften av den vuxna befolkningen arbete. Nästan en av tio är anmäld öppet
arbetslös. Medelinkomsten är den lägsta i Göteborg och mer än en tredjedel av
hushållen i Bergsjön har tagit emot socialbidrag under det aktuella året 2003.
Ohälsan är också mer omfattande jämfört med den i Göteborgs mer välmående
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stadsdelar. Invånarna i Bergsjön har ungefär dubbelt så många sjukdagar per
person och år som t.ex. Örgryte och Älvsborg. Drygt hälften av de boende i
Bergsjön har invandrarbakgrund. Gunnared, Lärjedalen, Kortedala samt Biskopsgården har samtliga också låga, negativa värden på indexet vilket innebär
att många resurssvaga individer är koncentrerade till dessa platser.
I den andra änden av skalan finns Älvsborg och Askim som har höga positiva
värden på indexet vilket gör dem till socioekonomiskt välmående stadsdelar.
Andelen arbetslösa är endast omkring 2-3 procent och såväl förvärvsgraden som
utbildningsnivån är bland de högsta i Göteborg. Det som framförallt särskiljer
dessa är medelinkomsten på närmare trehundratusen kronor vilken är mer än
dubbelt så hög som i t.ex. Gunnared och Lärjedalen och två och en halv gånger
så hög som i Bergsjön. Detta avspeglas också i att endast omkring 1-2 procent
av hushållen i Älvsborg och Askim erhållit socialbidrag för det aktuella året.
Torslanda tillhör också den grupp av stadsdelar som kan räknas till stadens mer
välmående. Det som skiljer Torslanda från Älvsborg och Askim är sysselsättningsstrukturen. Närmare 70 procent av invånarna är sysselsatta inom tillverkningsindustri vilket är den högsta siffran i hela kommunen. Bara Tuve-Säve
kommer upp i en jämförbar nivå med närmare 60 procent sysselsatta inom samma näringsgren. Detta beror på att Volvos stora fabrik är lokaliserad i Torslanda
och sysselsätter en stor andel av invånarna. Torslandas invånare består således
mestadels av välbetalda industriarbetare vilket medför att stadsdelen har låg
arbetslöshet, hög förvärvsgrad, låg ohälsa och låg socialbidragsfrekvens. Däremot är utbildningsnivån inte särskilt hög jämfört med många av de andra resursstarka stadsdelarna.
En dimension som också är relevant i sammanhanget är andelen invånare i
respektive område som har utländsk bakgrund. Detta varierar från fyra procent i
Styrsö till mer än hälften, 54 procent i Bergsjön. Det är tydligt att andelen är
högre i de socioekonomiskt mer utsatta områdena. Sambandet mellan områdesfattigdom och andelen invånare med invandrarbakgrund är starkt (Pearsons r,
-0,957 vilket är signifikant på 99 procents nivån). Att det finns ett empiriskt
samband mellan socialt utsatta områden och invandrartäta/svenskglesa områden
är väldokumenterat (se t.ex. Strömblad 2003; Bråmå 2004; Bäck, Johansson et
al. 2005). I de fyra områden som var föremål för Storstadssatsningen har mer än
hälften av invånarna utländsk bakgrund (Göteborg 2004).
Det är viktigt att ha i åtanke att variationen inom respektive stadsdelsnämndsområde i många fall också är stor. Tittar man på primärområdena inom
respektive stadsdel visar det sig att variationen med avseende på områdes-SES i
många fall är stor. Kortedala kan användas som exempel. Tre av primärområdena Gamlestaden, Södra och Norra Kortedala är samtliga socioekonomiskt resurssvaga områden men det fjärde området Utby är tvärtom ett förhållandevis
resursstarkt område. Ett annat exempel är Örgryte som huvudsakligen består av
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socioekonomiskt starka primärområden. Men här finns också primärområdena
Olskroken och Kallebäck som förvisso är långt ifrån att vara utsatta, men som
sett till SES-indexet ligger långt från andra såsom Skår och Överås.
Stadsdelarna har klassificerats i fyra olika grupper utifrån värdet på SESindexet i tabell 7.4. De områden som hamnar i den grupp som har lägst aggregerad SES är, Gunnared, Lärjedalen, Kortedala, Bergsjön samt Biskopsgården. I
gruppen med medellåg SES ingår, Högsbo, Frölunda, Tynnered, Lundby samt
Backa. De stadsdelar som har medelhög SES är Härlanda, Linnéstaden, Majorna, Styrsö, Tuve-Säve och Kärra-Rödbo. Den grupp av stadsdelar som har högst
aggregerad SES i genomsnitt är Örgryte, Centrum, Älvsborg, Askim samt Torslanda. Grupperingen har skett med hjälp av kvartilavstånd. Det innebär att grupperna med låg/medellåg områdes-SES har ett värde på indexet som är lägre än
genomsnittet i Göteborg, medan grupperna med medelhög/hög SES har högre
områdes-SES än genomsnittet.

7.4 Politiskt deltagande i de hundra stadsdelarnas stad
En intressant utgångspunkt för det här kapitlet är den utvärdering av Storstadssatsningen som Norén Bretzer (2003) gjorde av ”demokratiskt deltagande och
delaktighet” i Norra Biskopsgården, Bergsjön, Gårdsten samt Hjällbo. Av rapporten framgår att intresset för politiska frågor var lägre i de fyra utsatta områdena (44 procent) jämfört med bland göteborgarna generellt (55 procent). Om
frågan däremot handlade om intresse för politiska frågor som rör Göteborg rådde däremot inga skillnader. När det gäller politiskt deltagande hade i genomsnitt
nio procent av respondenterna i de fyra områdena försökt påverka politiskt på
lokal nivå. Andelen var högst i Norra Biskopsgården (13 procent) och lägst i
Gårdsten (6 procent). I Göteborg som helhet hade en femtedel (25 procent) försökt att påverka i någon kommunal fråga, vilket är betydligt högre än i de fyra
aktuella områdena. Aktivitetsnivån förefaller vara betydligt lägre i utsatta områdena. Men en annan intressant skillnad är också att deltagandeformerna varierade mellan dessa och bland göteborgarna generellt. 29 procent av respondenterna
i N. Biskopsgården, Bergsjön, Gårdsten och Hjällbo rapporterade att de hade
deltagit i namninsamling eller demonstration vilket hela 63 procent av respondenterna i Göteborgsundersökningen gjort. 18 procent av dem som deltagit i de
utsatta områdena hade gjort detta genom att kontakta en kommunpolitiker. Motsvarande siffra för hela kommunen var 26 procent. Däremot var det 23 procent i
de fokuserade områdena som deltagit genom arbete i annan organisation eller
förening vilket är högre än genomsnittet i kommunen som var 11 procent. De
som deltagit på annat sätt var också betydligt högre (26 procent) i de fyra områdena än i Göteborg som helhet (11 procent). Aktivitetsnivån i föreningar och
organisationer skilde sig också väsentligt. I Göteborg som helhet hade i genom-
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snitt 88 procent av respondenterna någon form av föreningsengagemang jämfört
med 69 procent i de fyra utsatta områdena.5 Denna undersökning begränsade sig
till fyra områden i Göteborg och stannade vid en beskrivning av aspekter på
demokrati och deltagande men av denna framgår att det på aggregerad nivå finns
en intressant variation som är värd att studera närmare.
Som vi har sett så ser Göteborgs stadsdelar i många fall mycket olika ut. Men
frågan är om detta är någonting som avspeglar sig på göteborgarnas benägenhet
att delta politiskt? Vi har nu kommit fram till den empiriska analysen som inleds
med en beskrivning av valdeltagandet och hur det varierar mellan olika delar av
staden.

Valdeltagande
I diagram 7.1 redovisas valdeltagandet i kommunvalet 2002 i respektive stadsdelsnämndsområde.
Diagram 7.1 Valdeltagande i kommunalvalet 2002 i Stadsdelsnämndsområden,
Göteborg.
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Källa: Egen bearbetning av data från Statistik Göteborg, www.goteborg.se

5

Påpekas ska dock att de två undersökningar som författaren baserar sina jämförelser på inte är helt
jämförbara. Se Noren Bretzer (2003) för en närmare beskrivning av de två datamaterialen.
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Observera att siffrorna är registerdata och inte enkätdata. Valdeltagandet för
hela Göteborg var 72,9 procent men som diagrammet visar, varierade det kraftigt mellan olika stadsdelar. I ungefär tre fjärdedelar av stadsdelarna översteg
valdeltagandet 70 procent. Lägst var det i Bergsjön och Gunnared där bara 54,6
respektive 55,3 procent röstade. Det betyder att närmare hälften av de röstberättigade invånarna i dessa områden aldrig kom till vallokalen den där septemberdagen 2002. Lågt var valdeltagandet också i Lärjedalen och Biskopsgården med
omkring 60 procent. I topp låg Älvsborg med 87,3 procent. Nästan lika högt var
det också i Askim med 85,3, och Torslanda med 84,5 procents röstande.
Variationen inom stadsdelarna är dock i många fall betydande. De valdistrikt
i Bergsjön och Gunnared som hade lägst valdeltagande, hade endast omkring 40
procents röstande. I Biskopsgården, som också placerar sig långt ned på listan,
hade inget distrikt lägre än 50 procent. Även i en stadsdel som Majorna, som
ligger något över genomsnittet, varierade siffran kraftigt, mellan 66 och 80 procent. I Älvsborg däremot fanns inte något distrikt som hade under 80 procents
valdeltagande och i några var det till och med uppemot 90 procent. Vad som
betraktas som högt respektive lågt i det här sammanhanget är således beroende
på stadsdelskontext. I ett sammanhang kan ett 80-procentigt deltagande vara
exceptionellt medan det i ett annat är det normala. Mönstret som framträder
utifrån dessa aggregerade data är dock tydligt. I Gunnared, Lärjedalen, Kortedala, Bergsjön och Backa är det inte bara valdeltagandet som ligger under kommungenomsnittet, det gör också socioekonomisk områdes-SES. De tre stadsdelar som har högst (Älvsborg, Askim och Torslanda) och lägst sådan (Gunnared,
Bergsjön och Biskopsgården) är samma som också har störst koncentration av
resursstarka respektive resurssvaga invånare.
För att illustrera detta tydligare har stadsdelarna indelats i fyra olika grupper
på det sätt som tidigare har beskrivits. Grupp ett och två har lägre-, och grupp tre
och fyra har högre aggregerad SES än kommungenomsnittet. Tabell 7.4 redovisar en variansanalys av valdeltagande mellan de olika typerna av stadsdelsnämnder. Som förväntat finns det tydliga skillnader mellan grupperna. I grupp
ett röstade i genomsnitt 59,4 procent av de röstberättigade invånarna medan
motsvarande siffra för gruppen med högst SES var 82,4 procent. Sambandet
förefaller vara linjärt: ju högre SES desto större andel röstande. Variansanalysen
visar att ungefär 85 procent av den totala variansen utgörs av mellangruppsvariation.
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Tabell 7.4 Variansanalys (ANOVA) med valdeltagande på aggregerad nivå som
beroende variabel (populationsdata). Stadsdelsnämndsområdena klassificerade
utifrån SES-index.
Valdeltagande,
Stadsdelsnämndsområden (21)
Registerdata
Medelvärde

Std.

N

Valdeltagande,
Stadsdelsnämndsområden (21)
Enkätdata
Medelvärde

Std.

N

Grupp 1: låg SES

59,4

4,90

5

83,1

8,32

5

Grupp 2: låg/medel SES

73,2

3,81

6

91,0

3,87

6

Grupp 3: medel/hög SES

77,9

1,47

5

91,1

5,50

5

Grupp 4: hög SES

82,4

4,73

5

92,9

3,86

5

Totalt

73,2

9,35

21

89,6

6,40

21

Lev. 2 Var

1480,306

287,726

Lev. 1 Var.

266,512

531,872

Var. Tot.

1746,818

819,598

Eta. Sq.

,847***

,351**

F-värde

31,475

3,065

*** signifikant på 99-procentsnivån, ** signifikant på 95-procentsnivån
Kommentar: SDN klassificerade utifrån kvartilavstånd.

Den redovisade variansanalysen baseras på registerdata. I tabell 7.4 redovisas
också motsvarande med enkätdata. Ett problem som berörts i metodkapitlet, är
att röstningsvariabeln genomgående är överskattad i det enkätmaterial som ligger till grund för analyserna. Trots att det skattade valdeltagandet avviker från
det verkliga så kvarstår det mönster som vi kunnat observera tidigare. Nivåerna
är förvisso avsevärt högre än i populationen men sambandet mellan SES och
valdeltagande är detsamma.
Det linjära sambandet bekräftas också i en bivariat korrelationsanalys. Relationen mellan SES på stadsdelsnivå och valdeltagande är starkt (Pearsons r =
0,973, sig. på 95-procentsnivån). Även sambanden mellan de enskilda variabler
som ingår i indexet och andelen röstande är överlag starka och signifikanta.
Resultatet blir detsamma om enkätdata används för att skatta styrkan i sambandet. Korrelationerna är svagare men sambanden är signifikanta och har samma
riktning som då analysen görs med offentlig statistik.
På basis av dessa resultat vore det lockande att konkludera att det finns tydliga områdeseffekter på valdeltagande. Deltagandet är lägst i de fattigaste stadsdelarna och högst i de mest välmående. Om variationen är en produkt av reella
områdeseffekter kommer den att kvarstå även när analysen förs ned på individnivå och vid kontroll för individvariabler. Den multivariata flernivåanalysen
redovisas i tabell 7.5.
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Tabell 7.5 Logistisk flernivåanalys med röstning i kommunalvalet 2002 som beroende
variabel. Två-nivå binomial (2nd order PQL) RIGLS estimat, standardfel inom
parentes.
Nollmodell
B
(S.E.)

Odds

Modell A
B
(S.E.)

Odds

Modell B
B
(S.E.)

Odds

Modell C
B
(S.E.)

Odds

Modell D

Modell E

B
(S.E.)

Odds

B
(S.E.)

Odds

2,265***
(,110)

9,631

1,926***
(,247)

6,862

,171
(,219)

1,186

,034***
(,008)

1,035

Fixerade effekter
Konstant

2,236*** 9,356
(,142)

1,930***
(,254)

6,890 2,062*** 7,862 1,764*** 5,836
(,200)
(,314)

Kön

,135
(,219)

1,145

,252
(,228)

Ålder

,032***
(,008)

1,032

,025***
(,008)

Utbildning

,689***
(,231)

1,991

,532**
(,238)

1,702

,610***
(,228)

,1840

Ursprung

-1,041***
(,225)

,353

-,964***
(,234)

,381

-,982***
(,224)

,375

,516*
(,221)

1,675

,492**
(,230)

1,636

,545**
(,221)

1,725

-1,146***
(,374)

,318

Sysselsättning

1,287

Politiskt intresse

,732***
(,250)

2,079

,676***
(,259)

1,966

Tilltro

-,048
(,136)

,953

-,004
(,139)

,996

Organisationsmedlemskap 1

,005
(,244)

1,005

-,024
(,254)

,976

Organisationsmedlemskap 2

,725**
,329

2,065

,712**
(,339)

2,038

Partiidentifikation

,426***
(,072)

1,531

,397***
(,073)

1,487

Dummy: Biskopsgården

-1,303***
(,344)

,272

Stokastiska effekter
Ωε Nivå 1 varians

1
(,000)

1
(,000)

1
(,000)

1
(,000)

1
(,000)

1
(,000)

Ωμ Nivå 2 varians

,152
(,122)

,054
(,088)

,052
(,087)

,010
(,075)

,000
(,000)

,000
(,000)

Joint Chi2
Fixerade effekter

248,996

314,243

285,818

310,204

431,390

379,441

Joint Chi2
Stokastiska effekter

1,564

,371

,357

,018

-

-

Ni

1 014

1 014

1 014

1 014

1 014

1014

Nj

21

21

21

21

21

21

*** signifikant på 99-procents nivån, ** signifikant på 95-procents nivån, * signifikant på 90procentsnivån
Kommentar: Kön: man (0) ref., kvinna (1), Ålder: kontinuerlig, Utbildning: låg (0) ref., hög (1),
Ursprung: ej invandrarbakgrund (0) ref., invandrarbakgrund (1), Sysselsättning: ej förvärvsarbetande (0) ref., förvärvsarbetande (1), Politiskt intresse: ej intresserad (0) ref., intresserad (1),
Tilltro: kontinuerlig (-2) – (+2), Organisationsmedlemskap: ej aktiv (0) ref., aktiv i en organisation
(1), aktiv i två organisationer eller fler (2), Partiidentifikation: kontinuerlig 1-7.
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Vi börjar som tidigare med en nollmodell som inte innehåller några förklaringsvariabler. Variationen mellan stadsdelarna skattas till 0,152 men är inte signifikant. Genom att kalkylera en VPC på det sätt som beskrivits i metodkapitlet
(med en tröskelmodell) erhålls ett mått på hur stor andel som denna utgör av den
totala variansen. Det visar sig att ungefär 0,4 procent (0,152/0,152+3,29) av
denna härrör från stadsdelsnivån vilket i praktiken är försumbart. Det betyder att
genomsnittligt odds för att rösta, inte skiljer sig signifikant mellan individer
bosatta i olika stadsdelar. I modell A, B och C lyfts de oberoende individvariablerna in i regressionsmodellen. Först prövas en modell med enbart de socioekonomiska resursvariablerna (A), därefter prövas en motsvarande med endast de
sociopolitiska variablerna (B) och slutligen inkluderas båda variabeluppsättningarna i en full modell (C). När kontrollvariablerna lyfts in i flernivåmodellen
krymper variationen runt interceptet ytterligare och i den fulla modellen är den
mycket nära noll (0,010). Det visar sig således att variansen på den högre nivån
kan förklaras med individuella faktorer.
I diagram 7.2 redovisas en analys av residualerna på stadsdelsnivå. Referenspunkten är genomsnittligt odds att rösta (oavsett stadsdelstillhörighet) som
är ett (1). Det är, som framgått, inte några dramatiska eller signifikanta skillnader mellan observationerna. Som förväntat är oddsen för deltagande lägst i Biskopsgården och högst i Askim. Genom att kalkylera sannolikheter för respektive
stadsdel illustreras hur nära observationerna ligger varandra.
Diagram 7.2 Residualer (μ0j) på Stadsdelsnämndsområdesnivå med 95-procentiga
konfidensintervall (nj=21).

1) Biskopsgården, 2) Gunnared, 3) Lärjedalen, 4) Kortedala, 5) Lundby, 6) Majorna, 7) Örgryte,
8) Backa, 9) Centrum, 10) Kärra-Rödbo, 11) Tuve-Säve, 12) Styrsö, 13) Bergsjön, 15) Härlanda, Högsbo och Älvsborg, 17) Frölunda, 18) Torslanda, 19) Tynnered, 20) Linnéstaden, 21)
Askim.
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En observation längst till vänster i figuren skiljer ut sig lite från de andra. Det är
Biskopsgården. Genom att inkludera denna stadsdel som en dummyvariabel i
den fixerade delen av modellen går det att avgöra om respondenter i Biskopsgården beter sig annorlunda än genomsnittsrespondenten i Göteborg. Det visar
sig att så är fallet. Effekten av dummyvariabeln i modell D är signifikant och
kvarstår även vid kontroll för individvariabler i modell E. Observera också att
all variation på den högre nivån försvinner i modell D och E, vilket betyder att
den härrör från den aktuella observationen. Sannolikheten för en slumpmässigt
vald individ som bor i Biskopsgården att rösta är 0,724 jämfört med genomsnittet som är 0,906.6
Samma analyser har även upprepats med viktning som korrigerar för skevheten i den beroende variabeln. Andelen röstande i urvalet hamnar därmed i paritet
med andelen i populationen. I den tomma nollmodellen är variansen på stadsdelsnivå signifikant och uppgår till cirka fem procent av den totala variationen.
Det kan ställas i relation till 0,4 procent när den beroende variabeln inte korrigeras (nollmodellen i tabell 7.5). När de socioekonomiska resursvariablerna på
individnivå, kön, ålder, utbildningsnivå, ursprung samt sysselsättning, också
lyfts in i modellen, går dock interceptvariansen på stadsdelsnivå mot noll. Av
dessa är det framförallt en variabel som fångar variationen och det är ursprung.
Vid kontroll för denna individvariabel blir variansen på den högre nivån, noll.
Trots att den beroende variabeln manipuleras fångar förklaringsvariablerna på
individnivå upp variationen på den högre nivån.
Vilka individvariabler är då intressanta i sammanhanget? I modell A prövas
de socioekonomiska resursvariablerna, i modell B, CV-modellens engagemangsvariabler och i modell C båda variabeluppsättningarna. I materialet finns inte
några signifikanta skillnader mellan män och kvinnors benägenhet att rösta.
Oddsen är högre för kvinnor men skillnaden är inte signifikant. Ålder spelar
däremot en väsentlig roll. Benägenheten att rösta ökar med stigande ålder. En
klassindelad åldersvariabel har också prövats i det fall att sambandet skulle vara
kurvlinjärt, dvs. att röstandet avtar bland de äldsta respondenterna. Men så är
inte fallet. Utbildning är likaså en central prediktor. Oddsen är nästan två gånger
högre att rösta för den som är högutbildad jämfört med den som är lågutbildad.
Vid kontroll för individens engagemang är effekten förvisso något mindre men
den kvarstår. Personer med invandrarbakgrund har lägre odds än personer med
helsvensk bakgrund, och på samma sätt har förvärvsarbetande högre odds att
delta än de som inte är det.

6

Sannolikhet för genomsnittlig respondent är expo(2,236)/ (1+(expo(2,236)) och för en respondent
i Biskopsgården expo(2,236-1,303)/ (1+(expo(2,236-1,303)).
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Även engagemangsvariablerna i modell B är relevanta även om modellpassningsstatistikan för den fixerade delen av regressionsmodellen vittnar om att
modell A ger en bättre modellpassning. Den kommunpolitiskt intresserade har
mer än två gånger så höga odds att rösta jämfört med den som inte är intresserad. Däremot har tilltro inte någon effekt på den beroende variabeln. Oavsett hur
respondenterna värderar kommunpolitikernas responsivitet och vilja att ta till sig
åsikter och synpunkter från kommunmedborgarna, påverkar det inte beslutet att
rösta. Variabeln är signifikant så länge partiidentifikationsvariabeln inte inkluderas i modellen, men när så sker försvinner den positiva effekten av tilltro på
sannolikheten att rösta. Förklaringen är att dessa oberoende variabler relaterar
till varandra. De som känner tilltro till de kommunala politikerna och möjligheterna att själv påverka är i viss mån samma personer som rapporterar hög grad
av partiidentifikation. Det föreligger dock inte någon risk för multikolinearitet.
Organisationsmedlemskap påverkar sannolikheten att rösta. Att vara aktiv
medlem i endast en organisation har inte någon betydelse, men de som däremot
är aktiva i två eller fler organisationer har högre odds att delta. Också graden av
partiidentifikation har en signifikant effekt. Ju mer övertygad anhängare av ett
politiskt parti individen är, desto högre är också sannolikheten att han eller hon
röstar. Effekterna av dessa variabler kvarstår som signifikanta även vid kontroll
för de socioekonomiska resursvariablerna även om de minskar något i storlek.
För att få en bild av utfallsrummet kan några extremvärden kalkyleras. Vi
kan tänka oss två scenarion. Den resurssvage individen får representeras av en
18 år ung man med invandrarbakgrund som är lågutbildad och saknar sysselsättning och den resursstarka får representeras av en medelålders (42 år) kvinna
med helsvensk bakgrund som är högutbildad och har sysselsättning. Oddsen för
att kvinnan ska delta är mer än tre gånger så höga. Uttryckt i predicerad sannolikhet innebär det 0,812 respektive 0,990.7 Det är närapå hundraprocentigt säkert
att kvinnan kommer att rösta. Sannolikheten för att den unga mannen ska rösta
är lägre men ändå också förhållandevis hög. Det återspeglar det grundläggande
problemet med den beroende variabeln. Hade registerdata använts istället hade
sannolikt utfallsrummet varit större och den resurssvaga individen hade haft
lägre sannolikhet att delta.
En sedvanlig logistisk regressionsanalys, vilken inte tar hänsyn till hierarkin i
datamaterialet, har också genomförts. Om det hade funnits signifikanta skillnader mellan stadsdelarna borde regressionskoefficienterna också ha varierat med
de olika skattningsteknikerna, men så är inte fallet. De som genereras med van-

7 ^
^
exp(1,930 + (18 ∗ 0,032) + (−1,041)
exp(1,930 + (42 ∗ 0,032) + 0,689 + 0,516)
y ij =
= 0,812 y ij =
= 0,989
1 + exp(1,930 + (18 ∗ 0,032) + (−1,041)
1 + exp(1,930 + (42 ∗ 0,032) + 0,689 + 0,516)
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lig logistisk regressionsanalys och flernivåanalys skiljer sig som mest på tredje
decimalen och samma variabler i modell A-C är signifikanta oavsett vilken teknik som tillämpas. Det innebär att vanlig logistisk regressionsanalys hade fungerat lika bra.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att stödet för hypotesen om kontextuella effekter är svagt. Även mer avancerade Random Coefficient modeller har
prövats där effekterna av resursvariablerna utbildningsnivå, invandrarskap samt
sysselsättning har tillåtits att variera. Men några sådana signifikanta effekter har
inte kunnat påvisas vilket innebär att personer med t.ex. samma utbildningsnivå
deltar politiskt i lika hög utsträckning oavsett stadsdelstillhörighet.
Det förefaller onekligen som att varken plats eller dess socioekonomiska
komposition är någonting som påverkar individens sannolikhet att delta politiskt
genom att rösta i kommunvalet. Men när vi studerar interaktionseffekter mellan
variabler på individ och områdesnivå så framkommer ett till synes förbluffande
resultat. Dessa analyser redovisas i tabell 7.6. I modell A ingår en interaktionsvariabel mellan individvariabeln sysselsättning och områdes-SES (operationaliserat med SES-index) samt de två variablerna som utgör interaktionseffekten. I
modell B och C inkluderas kontrollvariabler på individnivå. I modell D ingår en
interaktionsvariabel mellan individvariabeln etniskt ursprung och områdes-SES
samt de två variablerna som utgör interaktionseffekten. I modell E och F kontrolleras för resterande individvariabler.
Först av allt kan vi konstatera att variansen mellan stadsdelsnämndsområden
inte är signifikant i något fall. Men interaktionsvariablerna i modell A och D är
emellertid signifikanta vilket betyder att individer som tillhör samma befolkningskategori, t.ex. förvärvsarbetande, agerar olika beroende på socioekonomisk
kontext. Variablerna kvarstår som signifikanta även vid kontroll för samtliga
variabler på individnivå.
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Tabell 7.6 Logistisk flernivåanalys med interaktionseffekter mellan individ-SES och
områdes-SES. Röstning i kommunalvalet 2002 som beroende variabel. Två-nivå
binomial (2nd order PQL) RIGLS estimat, standardfel inom parentes.
Modell A
B
(S.E.)

Odds

Modell B
B
(S.E.)

Modell C

Modell D

Odds

B
(S.E.)

Odds

B
(S.E.)

Odds

1,790*** 5,989 1,848*** 6,347
(,158)
(,249)

,350
(,338)

1,419

2,569***
(,154)

Modell E
B
(S.E.)

Modell F

Odds

B
(S.E.)

Odds

13,053 1,937*** 6,938
(,258)

,403
(,343)

1,496

Fixerade effekter
Konstant
Kön

,165
(,219)

1,179

,289
(,229)

1,355

,144
(,220)

1,155

,259
(,229)

1,296

Ålder

,032***
(,007)

1,033

,025***
(,008)

1,025

,032***
(,008)

1,033

,024***
(,008)

1,024

Utbildning

,616***
(,236)

1,852

,469*
(,246)

1,598

,633***
(,236)

1,833

,498**
(,247)

1,645

Ursprung

-,953***
(,232)

,426

-,885***
(,245)

,413

-,914***
(,247)

,401

-,845***
(,259)

,430

,521**
(,221)

1,684

,502**
(,230)

1,652

,514**
(,223)

1,672

,499**
(,231)

1,647

Politiskt intresse

,665***
(,260)

1,944

,653***
(,261)

1,921

Tilltro

-,010
(,139)

,990

-,009
(,140)

,991

Organisationsmedlemskap 1

,004
(,255)

1,004

-,009
(,256)

,991

Organisationsmedlemskap 2

,718**
(,339)

2,052

,706**
(,340)

2,026

Partiidentifikation

,388***
(,072)

1,474

,395***
(,073)

1,484

Sysselsättning

,581***
(,212)

1,788

Områdes-SES

,001
(,002)

1,001

,000
(,002)

1,000

,001
(,002)

1,001

Förvärvsarbetande*Områdes-SES

,004**
(,002)

1,004

,004**
(,002)

1,004

,004**
(,002)

1,004

Ursprung*Områdes-SES

-1,005***
(,241)

2,732

,000
(,002)

1,000

-,001
(,002)

,999

-,001
(,002)

,999

,005***
(,002)

1,005

,005***
(,002)

1,005

,005***
(,002)

1,005

Stokastiska effekter
Ωε Nivå 1 varians

1
(,000)

1
(,000)

1
(,000)

1
(,000)

1
(,000)

1
(,000)

Ωμ Nivå 2 varians

,000
(,000)

,021
(,075)

,000
(,087)

,034
(,079)

,042
(,084)

,010
(,076)

413,176

346,019

317,683

356,397

328,513

311,999

-

,081

-

,188

,254

,017

Ni

1 014

1 014

1 014

1 014

1 014

1014

Nj

21

21

21

21

21

21

Joint Chi2
Fixerade effekter
Chi2

Joint
Stokastiska effekter

*** signifikant på 99-procents nivån, ** signifikant på 95-procents nivån, * signifikant på 90procentsnivån Kommentar: Kön: man (0) ref., kvinna (1), Ålder: kontinuerlig, Utbildning: låg (0)
ref., hög (1), Ursprung: ej invandrarbakgrund (0) ref., invandrarbakgrund (1), Sysselsättning: ej
förvärvsarbetande (0) ref., förvärvsarbetande (1), Politiskt intresse: ej intresserad (0) ref., intresserad (1), Tilltro: kontinuerlig (-2) – (+2), Organisationsmedlemskap: ej aktiv (0) ref., aktiv i en
org (1), aktiv i två org. eller fler (2), Partiidentifikation: kontinuerlig 1-7.
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Genom att illustrera predicerat utfall av modell A och D i tabell 7.6 är det lättare
att tolka interaktionseffekterna. Predicerat utfall av modell A redovisas i diagram 7.3.a. Tolkningen utifrån den grafiska presentationen är att förvärvsarbetande som är bosatta i områden med låg SES har lägre sannolikhet att rösta jämfört med förvärvsarbetande som är bosatta i områden med hög SES. Stigande
områdes-SES förefaller ha en positiv effekt även på icke-förvärvsarbetande att
rösta även om skillnaden inte är liten.
Diagram 7.3.a Interaktionseffekt mellan individens sysselsättningsstatus och
områdes SES. Beroende variabel: röstning i kommunvalet 2002.

Förvärvsarbetande
Ej förvärvsarbetande

I diagram 7.3.b redovisas predicerade odds i modell D. Personer som har invandrarbakgrund och som är bosatta i områden med hög SES har högre sannolikhet att rösta än personer med invandrarbakgrund som är bosatta i områden
med låg SES.
Diagram 7.3.b Interaktionseffekt mellan individens ursprung och områdes-SES.
Beroende variabel: röstning i kommunvalet 2002.

Ej invandrarbakgrund
Invandrarbakgrund
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Förvärvsarbetande borde ha högre sannolikhet att delta än ickeförvärvsarbetande eftersom de besitter resurser som kan omvandlas i politiskt
handlande. Men om vi får tro på det predicerade utfallet i diagram 7.3.a så har
förvärvsarbetande som bor i stadsdelar med låg SES lägre sannolikhet att rösta
än förvärvsarbetande i områden med hög SES. Detta skulle det kunna tolkas
som att den socioekonomiska kompositionen på områdesnivå har effekt på individens agerande. På motsvarande sätt kan vi tolka resultaten av det predicerade
utfallet av modell D i tabell 7.6. Personer som har helsvensk bakgrund har lika
hög sannolikhet att rösta oavsett socioekonomisk komposition på områdesnivå.
Men personer med invandrarbakgrund som bor i stadsdelar med låg-SES har
lägre sannolikhet att rösta än personer med invandrarbakgrund som är bosatta i
stadsdelar med hög-SES. Detta skulle kunna tolkas som att personer med invandrarbakgrund är mer benägna att delta om de är bosatta bland resursstarka
individer.
Kanske är detta rimliga tolkningar, men det finns dock omständigheter som
gör att dessa resultat måste tolkas med mycket stor försiktighet. Den första är att
antalet observationer, som utgör underlag för analyserna av interaktionseffekter,
är mycket litet. Individobservationerna fördelas först över 21 stadsdelar, sedan
över sysselsättning/ursprung och slutligen också över den beroende variabeln.
Antalet observationer i varje cell blir därmed få och osäkerheten i skattningarna
stora. Den andra omständigheten är att individvariablerna som används för att
mäta individens socioekonomiska status är grova operationaliseringar. Att vara
sysselsatt liksom att ha invandrarbakgrund kan betyda mycket varierade saker.
Det finns viss risk att den signifikanta effekten inte beror på kontextuella effekter utan på individuella faktorer som inte de använda variablerna förmår att
fånga. Enkelt uttryckt skulle invandrarbakgrund kunna betyda olika saker i
Bergsjön jämfört med i Askim. För att kunna avgöra om det är fråga om genuina
kontextuella effekter skulle det således vara nödvändigt att använda mer precisa
operationaliseringar av individens sociala position än de som använts här.
En ytterligare omständighet som vittnar om att det kan vara klokt att förhålla
sig kritisk till resultaten är att en analys av interaktionseffekter mellan individens utbildningsnivå och områdes-SES inte bekräftar resultaten ovan. En sådan
analys (redovisas inte) visar att högutbildade har högre sannolikhet att delta än
lågutbildade oavsett stadsdelstillhörighet och att sannolikheten för hög/lågutbildade att rösta inte samvarierar med stadsdelarnas socioekonomiska
komposition. En möjlig tolkning av detta är att utbildning är en bättre, och mer
precis, operationalisering av individens SES och att det är anledningen till att
ingen interaktionseffekt registreras. En sådan tolkning sätter också frågetecken
för huruvida de interaktionseffekterna som diskuterats ovan verkligen är ett
resultat av områdeseffekter.
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Kontakter

Vi har nu uppehållit oss länge nog vid den första deltagandeformen. Det har
blivit dags att gå vidare genom att titta på kontakter. Liksom tidigare är de aktiviteter som ingår här ”kontaktat politiker”, ”kontaktat kommunanställd”, ”kontaktat media” och ”deltagit i politiskt möte”.
I genomsnitt har närmare en tredjedel, cirka 31 procent av respondenterna i
Göteborg deltagit i någon eller några av de aktiviteter som ingår i deltagandeformen. I diagram 7.4 framgår hur detta fördelar sig över de olika stadsdelarna.
Diagram 7.4 Deltagande i kontakter i Stadsdelsnämndsområden i Göteborg.
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Källa: Bearbetning av Stadsdemokratiundersökningen

Variationen mellan stadsdelarna är större beträffande denna deltagandeform än i
fallet med röstning. Det är inte heller samma stadsdelar som har högst respektive
lägst andel aktiva. Andelen är högst i Styrsö där mer än hälften av respondenterna uppger att de deltagit. Denna siffra får dock tolkas med mycket stor försiktighet eftersom skattningen baseras på enbart sju observationer. I två stadsdelar:
Älvsborg (46,8) och Frölunda (42,3) har mer än 40 procent av respondenterna
tagit någon form av kontakt i politiskt syfte. Kontrasten utgörs av Tuve-Säve där
endast omkring 14 procent deltagit. I Kortedala, Majorna och Högsbo är det en
dryg femtedel. Härlanda, Örgryte, Centrum och Kärra-Rödbo ligger något högre
men är ändå under genomsnittet. Gunnared (35,0) och Bergsjön (33,3), de två
stadsdelar som hade lägst valdeltagande, uppvisar nu deltagandenivåer över
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genomsnittet. Även i Lärjedalen och Biskopsgården, som liksom de två föregående är resurssvaga områden, har omkring eller över 30 procent av respondenterna deltagit.
Till skillnad från röstning där det på aggregerad nivå fanns ett tydligt samband mellan områdes-SES och valdeltagande, förefaller det inte finnas något
sådant när det nu är fråga om deltagande genom kontakter. I tabell 7.7 redovisas
en ANOVA analys med samma gruppering av stadsdelarna som tidigare. När
röstning studerades, framträdde en tydlig linjär mellangruppsvariation men så är
inte fallet när det är fråga om deltagande i kontakter. Det finns förvisso skillnader mellan grupperna men dessa är små. Deltagandet är högst i den grupp av
stadsdelar som har högst SES, drygt 34 procent. I de resurssvagaste stadsdelarna
har i genomsnitt cirka 32 procent av respondenterna tagit någon form av kontakt. Lägst är dock deltagandet i gruppen stadsdelar som har låg/medel aggregerad SES, cirka 30 procent. Variationen på aggregerad nivå är med andra ord inte
signifikant och det finns inte något tydligt bivariat, linjärt samband mellan SES
och deltagande. Detta bekräftas också i en bivariat korrelationsanalys där de
kontinuerliga variablerna används. Inte någon av de socioekonomiska variablerna på områdesnivå är signifikant relaterad till deltagande i kontakter.
Tabell 7.7 Variansanalys (ANOVA) med deltagande i kontakter som beroende
variabel. Stadsdelsnämndsområden klassificerade utifrån SES-index.
Deltagande i kontakter
Stadsdelsnämndsområden (21)
Medelvärde

Std.

N

Grupp 1: låg SES

31,7

5,96

5

Grupp 2: låg/medel SES

30,2

10,40

6

Grupp 3: medel/hög SES

34,1

14,46

5

Grupp 4: hög SES

34,5

7,84

5

Totalt

32,5

9,58

21

Lev. 2 Var

70,021

Lev. 1 Var.

1 764,379

Var. Tot.

1834,400

Eta. Sq.

,038

F-värde

,225

***signifikant på 99-procentsnivån, ** signifikant på 95-procentsnivån.
Kommentar: Stadsdelsnämndsområdena klassificerade utifrån kvartilavstånd.

På aggregerad nivå förefaller inte finnas något samband mellan områdes-SES
och deltagande i kontakter. Den multivariata logistiska ml-analysen redovisas i
tabell 7.8 på nästa sida.
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Tabell 7.8 Logistisk flernivåanalys med kontakter som beroende variabel. Två-nivå
binomial (2nd order PQL) RIGLS estimat, standardfel inom parentes.
Nollmodell

Modell A

Modell B

Modell C

B
(S.E.)

Odds

B
(S.E.)

Odds

B
(S.E.)

Odds

B
(S.E.)

Odds

-,800***
(,079)

,449

-1,155***
(,171)

,315

-1,864***
(,148)

,155

-2,196***
(,223)

,111

Kön

,033
(,137)

1,034

,113
(,145)

1,120

Ålder

,021***
(,005)

1,021

,009*
(,005)

1,009

Utbildning

,315**
(,142)

1,370

,269*
(,151)

1,309

Ursprung

,200
(,162)

1,221

,327*
(,172)

1,387

Sysselsättning

,179
(,148)

1,196

,129
(,158)

1,138

Fixerade effekter
Konstant

Politiskt intresse

1,107***
(,150)

3,025

1,078***
(,154)

2,939

Tilltro

-,266***
(,082)

,766

-,250***
(,083)

,779

Organisationsmedlemskap 1

,479***
(,172)

1,614

,528***
(,174)

1,696

Organisationsmedlemskap 2

,881***
(,176)

2,413

,856***
(,178)

2,354

Partiidentifikation

,044
(,038)

1,045

,042
(,038)

1,013

Stokastiska effekter
Ωε Nivå 1 varians

1
(,000)

1
(,000)

1
(,000)

1
(,000)

Ωμ Nivå 2 varians

,031
(,038)

,012
(,031)

,015
,135

,008
(,033)

101,742

136,576

185,499

194,905

Joint Chi2
Stokastiska effekter

,662

,158

,173

,064

Ni

1 044

1 044

1 044

1 044

Nj

21

21

21

21

Joint Chi2
Fixa effekter

*** signifikant på 99-procents nivån, ** signifikant på 95-procents nivån, * signifikant på 90procentsnivån
Kommentar: Kön: man (0) ref., kvinna (1), Ålder: kontinuerlig, Utbildning: låg (0) ref., hög (1),
Ursprung: ej invandrarbakgrund (0) ref., invandrarbakgrund (1), Sysselsättning: ej förvärvsarbetande (0) ref., förvärvsarbetande (1), Politiskt intresse: ej intresserad (0) ref., intresserad (1),
Tilltro: kontinuerlig (-2) – (+2), Organisationsmedlemskap: ej aktiv (0) ref., aktiv i en organisation
(1), aktiv i två organisationer eller fler (2), Partiidentifikation: kontinuerlig 1-7.
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Liksom tidigare skattas den tomma nollmodellen först. Variansen på den högre
nivån är 0,031. En jämförelse med estimatets standardfel visar att den inte är
signifikant. De genomsnittliga oddsen för att ta någon form av kontakt i politiskt
syfte varierar således inte mellan stadsdelarna. När individvariablerna lyfts in i
modell A till C så minskar variansen och i den fulla modellen är den mycket
nära noll.
I diagram 7.5 redovisas residualerna på stadsdelsnivå. Variationen runt interceptet var, som konstaterats, mycket liten. Det borde innebära att residualerna
hamnar nära varandra, vilket också är fallet. Genomsnittligt odds för att delta i
kontakter oavsett stadsdelstillhörighet är ett (1). Lägst odds har respondenterna i
Majorna (0,830) och högst har de i Älvsborg (1,189).
Diagram 7.5 Residualer på Stadsdelsnämndsnivå med 95-procentiga
konfindensintervall.

1) Majorna, 2) Tuve-Säve, 3) Högsbo, 4) Kortedala, 5) Örgryte, 6) Centrum, 7) Härlanda, 8)
Kärra-Rödbo, 9) Lärjedalen, 10) Lundby, 11) Bergsjön, 12) Tynnered, 13) Torslanda, 14) Styrsö, 15) Gunnared, 16) Askim, 17) Biskopsgården, 18) Backa, 19) Frölunda, 20) Linnéstaden,
21) Älvsborg.

Trots förhållandevis stora skillnader mellan stadsdelarna på aggregerad nivå,
varierar inte oddsen, för att delta i kontakter, mellan olika stadsdelar. En sedvanlig logistisk regressionsanalys har också gjorts. Även mer avancerade Random
Coefficient modeller har prövats i vilka variablerna utbildning, ursprung och
sysselsättning på individnivå, har tillåtits att variera mellan stadsdelar. Någon
signifikant variation påträffades dock inte heller här. Men liksom i fallet med
röstning visar det sig emellertid att det finns en signifikant interaktionseffekt
mellan individ- och områdes-SES, vilket redovisas i tabell 7.9 på nästa sida.
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Tabell 7.9 Logistisk flernivåanalys med kontakter som beroende variabel och
interaktionseffekter mellan individ- och områdes-SES. Två-nivå binomial (2nd order
PQL) RIGLS estimat, standardfel inom parentes.1
Nollmodell

Modell A

Modell B

B
(S.E.)

Odds

B
(S.E.)

Odds

B
(S.E.)

Odds

-,929***
(,129)

,395

-1,206***
(,175)

,299

-2,381***
(,259)

,092

Kön

,040
(,138)

1,041

,117
(,146)

1,124

Ålder

,021***
(,005

1,021

,008
(,005)

1,008

Utbildning

,327**
(,147

1,387

,298*
(,155)

1,347

Ursprung

,207
(,167

1,230

,294*
(,176)

1,324

,166
(,152)

1,181

,108
(,160)

1,114

Politiskt intresse

1,097***
(,155)

2,995

Tilltro

-,247***
(,083)

0,781

Organisationsmedlemskap 1

,541***
(,175)

,582

Organisationsmedlemskap 2

,863***
(,179)

2,370

Partiidentifikation

,039
(,039)

1,040

Fixerade effekter
Konstant

Sysselsättning

,149
(,149)

1,161

Områdes-SES

-,003***
(,001)

,997

-,003***
(,001)

,997

-,004***
(,001)

1,001

Förvärvsarbetande*Områdes-SES

,004**
(,002)

1,004

,004**
(,002)

1,004

,004**
(,002)

1,004

Ursprung*Områdes-SES
Stokastiska effekter
Ωε Nivå 1 varians

1
(,000)

1
(,000)

1
(,000)

Ωμ Nivå 2 varians

,031
(,038)

,011
(,031

,004
(,031)

107,116

142,071

202,013

Joint Chi2
Stokastiska effekter

,653

,123

,018

Ni

1 044

1 044

1 044

Nj

21

21

21

Joint Chi2
Fixerade effekter

*** signifikant på 99-procents nivån, ** signifikant på 95-procents nivån, * signifikant på 90procentsnivån
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Kommentar: Kön: man (0) ref., kvinna (1), Ålder: kontinuerlig, Utbildning: låg (0) ref., hög (1),
Ursprung: ej invandrarbakgrund (0) ref., invandrarbakgrund (1), Sysselsättning: ej förvärvsarbetande (0) ref., förvärvsarbetande (1), Politiskt intresse: ej intresserad (0) ref., intresserad (1),
Tilltro: kontinuerlig (-2) – (+2), Organisationsmedlemskap: ej aktiv (0) ref., aktiv i en organisation
(1), aktiv i två organisationer eller fler (2), Partiidentifikation: kontinuerlig 1-7.

Även vid kontroll för individvariabler I model B i tabell 7.9 finns en signifikant
interaktionseffekt. Förvärvsarbetande som är bosatta i stadsdelar med låg SES
har lägre sannolikhet att delta i kontakter än förvärvsarbetande som är bosatta i
stadsdelar med hög SES. Ej förvärvsarbetande i fattigare delar av staden har
högre sannolikhet att delta än ej förvärvsarbetande i mer välbärgade områden. I
diagram 7.6 nedan redovisas det predicerade utfallet av nollmodellen.
Diagram 7.6 Interaktionseffekt mellan individens sysselsättningsstatus och områdesSES. Beroende variabel: deltagande i kontakter.

Förvärvsarbetande

Ej förvärvsarbetande

Detta skulle kunna tolkas som att det trots allt förekommer områdeseffekter i
materialet. Men liksom i fallet med valdeltagande så baseras analyserna på ett
mycket litet antal observationer i varje cell, vilket gör resultaten känsliga för
outliers på individnivå. När individvariablerna ursprung och utbildningsnivå
används som indikatorer på individens-SES istället för sysselsättningsvariabeln
ovan, så föreligger inte någon signifikant interaktionseffekt mellan individ- och
kontextvariabeln. Som nämndes tidigare finns inte heller något stöd för att effekterna av nämnda individvariabler skulle variera mellan olika platser när de tillåts
att variera över olika stadsdelar i RC-modeller. Sammantaget gör det att resultaten måste tolkas med mycket stor försiktighet.
Innan vi går vidare i analyserna av deltagande i manifestationer ska vi kort
återgå till tabell 7.8 och titta närmare på individvariablernas förklaringskraft. I
modell A är det liksom tidigare socioekonomiska förklaringsvariabler. Av dessa
är det bara två som är signifikanta, ålder och kön. Oddsen för att delta ökar med
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stigande ålder och är högre för högutbildade än lågutbildade respondenter. Varken kön, etniskt ursprung eller sysselsättning har dock någon säkerställd effekt.
Samtliga motivationsvariabler i modell B är signifikanta förutom partiidentifikation. Det förefaller logiskt att denna inte är lika betydelsefull när det är fråga om
kontakter som vid röstning. Politiskt intresse är återigen en central variabel. Den
som är politiskt intresserad har nästan tre gånger så höga odds att delta genom
kontakter än den som inte är det. Även organisationsmedlemskapsvariabeln är
signifikant. Det som är anmärkningsvärt är att aktivt medlemskap i en organisation räcker för att oddsen ska vara högre än för dem som inte är medlemmar i
någon. Oddsen är ännu högre för de respondenter som är aktiva i två eller fler
föreningar. Också tilltro visar sig vara signifikant, men det intressanta här är
riktningen i sambandet. Att riktningen i sambandet är negativ innebär att oddsen
för deltagande är lägre ju större tilltro som respondenterna känner till sina kommunpolitiker. Med andra ord påverkar låg tilltro benägenheten att delta i kontakter, positivt. Detta förefaller en smula motsägelsefullt. En rimlig tolkning är att
deltagandet grundar sig i missnöje av något slag, t.ex. med den kommunala servicen, och att detta missnöje föranlett kontakten/-erna.
Modell B har en bättre modellpassning än modell A vilket betyder att sociopolitiska resurser förklarar deltagande i kontakter bättre än socioekonomiska.
Modell C kombinerar båda variabeluppsättningarna och har en något bättre modellpassning än de tidigare.

Manifestationer
Slutligen ska vi analysera den tredje och sista deltagandeformen – manifestationer. Närmare hälften av alla respondenter i Göteborgsundersökningen, 49 procent uppger att de deltagit i någon av de två formerna, skrivit under en namnlista
och/eller deltagit i en demonstration. I diagram 7.7 åskådliggörs andelen deltagande per stadsdel.
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Diagram 7.7 Deltagande i manifestationer i Stadsdelsnämndsområden i Göteborg.
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Det råder stor variation mellan stadsdelarna med avseende på deltagande i manifestationer. Återigen är det Styrsö som hamnar i topp vad gäller andelen deltagande, men liksom tidigare måste den siffran tolkas med stor försiktighet eftersom antalet respondenter i den aktuella stadsdelen är litet. Deltagandet är
förhållandevis högt i alla stadsdelarna. Förutom Styrsö har också Bergsjön (58
procent) och Torslanda (58 procent) hög andel aktiva. Lägst är det i en av Göteborgs mer välmående delar, Askim (36 procent) och i en av de mest utsatta,
Kortedala (38 procent) men även på dessa platser har relativt hög andel rapporterat aktivitet.
Utifrån en blick på diagrammet förefaller det inte finnas något samband mellan stadsdelarnas socioekonomiska sammansättning och rapporterat deltagande i
manifestationer. De som ligger under genomsnittet är Lärjedalen, Kortedala,
Högsbo, Frölunda, Askim, Tynnered, Biskopsgården, Tuve-Säve och Backa, och
de som ligger över är Gunnared, Bergsjön, Härlanda, Örgryte, Centrum, Linnéstaden, Majorna, Älvsborg, Styrsö, Torslanda, Lundby och Kärra-Rödbo.
Går det att urskilja något mönster då stadsdelarna grupperas utifrån områdesSES i en variansanalys? Svaret på den frågan redovisas i tabell 7.10 och är
”nja”. Variationen mellan grupperna är signifikant men sambandet är inte linjärt.
Deltagandet är lika högt i de fattigaste som i de rikaste områdena, i genomsnitt
runt 48 procent. Högst andel aktiva är det i grupp tre dvs. de stadsdelar som har
relativt sett medel/hög SES: Härlanda, Linnéstaden, Majorna, Styrsö, Tuve-Säve
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och Kärra-Rödbo. Cirka 39 procent av den totala variansen är mellangruppsvariation. Även andra klusterindelningar har prövats med liknande resultat.
Tabell 7.10 Variansanalys (ANOVA) med deltagande i manifestationer som beroende
variabel. Stadsdelsnämndsområden klassificerade utifrån SES-index.
Deltagande i kontakter
Stadsdelsnämndsområden (21)
Medelvärde

Std.

N

Grupp 1: låg SES

47,7

7,97

5

Grupp 2: låg/medel SES

44,2

4,31

6

Grupp 3: medel/hög SES

57,7

7,93

5

Grupp 4: hög SES

48,2

7,68

5

Totalt

49,2

8,24

21

Lev. 2 Var

522,524

Lev. 1 Var.

834,005

Var. Tot.

1356,530

Eta. Sq.

,385**

F-värde

3,550

*** signifikant på 99-procentsnivån, ** signifikant på 95-procentsnivån, * signifikant på 90procentsnivån
Kommentar: Stadsdelsnämndsområden klassificerade utifrån kvartilavstånd.

På aggregerad nivå uppträder signifikanta skillnader mellan stadsdelarna men
dessa har inte något linjärt samband med den socioekonomiska segregationen
mellan stadsdelarna.
Men hur ser det då ut om vi lämnar den aggregerade nivån för analyser av
individdata? Den enda modell i tabell 7.11 som skattas med ml-analys är nollmodellen. Variansen kring interceptet som anger om det finns någon signifikant
variation mellan stadsdelarna skattas till mindre än 0,000 vilket betyder att det
inte finns några områdeseffekter på deltagande i manifestationer.8 Modell A till
F har därför skattats med hjälp av sedvanlig logistisk regression i SPSS.

8
För att kontrollera att modellen inte är misspecificerad kan extra binomial variation tillåtas på
individnivå, dvs. variansen på individnivå skattas empiriskt istället för att den antas vara 1,0. En
sådan kontroll visar att den är 1,001 vilket är en indikator på att modellen är korrekt specificerad.
Att variansen på den högre nivån är noll är således inte ett resultat av en misspecificerad modell.

205

Tabell 7.11 Logistisk regressionsanalys med manifestationer som beroende variabel.
Nollmodellen: två-nivå binomial (2nd order PQL) RIGLS estimat, standardfel inom
parentes.
Nollmodell

Modell A

Modell B

Modell C

Modell D

Modell E

Modell F

B
(S.E.)

Odds

B
(S.E.)

Odds

B
(S.E.)

Odds

B
(S.E.)

Odds

B
(S.E.)

Odds

B
(S.E.)

Odds

B
(S.E.)

Odds

-,081
(,062)

,922

-,098
(,149)

,907

-,741***
(,150)

,477

-,848***
(,214)

,428

-,935***
(,228)

,393

-,163
(,148)

,850

,380
(,838)

,838

Kön

,231*
(,126)

1,260

,296**
(,132)

1,344

,289**
(,135)

1,336

,257**
(,126)

,1,293

Ålder

-,002
(,004)

,998

-,012***
(,005)

,988

-,013***
(,005)

,987

-,002
(,004)

,998

Utbildning

,058
(,128)

1,060

,032
(,136)

1,033

,053
(,140)

1,055

-,002
(,134)

,998

Ursprung

-,030
(,147)

,971

,023
(,154)

1,024

-,017
(,159)

,983

-,010
(,154)

,990

Sysselsättning

-,212
(,133)

,809

-,342***
(,139)

,710

-,363***
(,144)

,696

-,215
(,133)

,807

Fixa effekter
Konstant

Politiskt intresse

,727***
(,133)

2,068

,874***
(,140)

2,396

,844***
(,144)

2,325

Tilltro

-,216***
(,075)

,805

-,238***
(,077)

,788

-,220***
(,080)

,802

Organisationsmedlemskap 1

,325**
(,151)

1,384

,419***
(,156)

1,520

,475***
(,160)

1,608

Organisationsmedlemskap 2

,376**
(,161)

1,456

,479***
(,164)

1,614

,531***
(,168)

1,700

Partiidentifikation

,021
(,034)

1,021

,024
(,035)

1,024

,001
(,036)

1,001

,430***
(,139)

1,537

Partisympati
Områdes SES
Låg (ref.)
Medellåg

-,025
(,189)

,975

-,008
(,193)

,992

Medelhög

,343*
(,198)

1,410

,371*
(,209)

1,449

Hög

,038
(,148)

1,038

,071
(,195)

1,073

Stokastiska effekter
Ωε Nivå 1 varians

1
(,000)

-

-

-

-

-

-

Ωμ Nivå 2 varians

,000
(,000)

-

-

-

-

-

-

Joint
Fixerade effekter

1,689

-

-

-

-

-

-

Joint Chi2
Stokastiska effekter

,000

-

-

-

-

-

-

Chi2

-2LL

1430,395

1377,478

1345,928

1282,575

1440,343

1432,680

Ni

1 044

1 044

1 044

1 044

1 044

1 044

1 044

Nj

21

21

21

21

21

21

21
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*** signifikant på 99-procents nivån, ** signifikant på 95-procents nivån, * signifikant på 90procentsnivån
Kommentar: Kön: man (0) ref., kvinna (1), Ålder: kontinuerlig, Utbildning: låg (0) ref., hög (1),
Ursprung: ej invandrarbakgrund (0) ref., invandrarbakgrund (1), Sysselsättning: ej förvärvsarbetande (0) ref., förvärvsarbetande (1), Politiskt intresse: ej intresserad (0) ref., intresserad (1),
Tilltro: kontinuerlig (-2) – (+2), Organisationsmedlemskap: ej aktiv (0) ref., aktiv i en organisation
(1), aktiv i två organisationer eller fler (2), Partiidentifikation: kontinuerlig 1-7.

I modell E i tabell 7.11 prövas alternativet med att konstruera dummyvariabler
utifrån den gruppering som gjorts av stadsdelarna utifrån aggregerad SES, och i
modell F kontrolleras också för socioekonomiska resursvariabler på individnivå.
Det visar sig att oddsen för att delta är något högre bland de respondenter som är
bosatta i någon av de stadsdelar som har medel/hög aggregerad SES (Härlanda,
Linnéstaden, Majorna, Styrsö, Tuve-Säve samt Kärra-Rödbo). Effekten är signifikant även vid kontroll för socioekonomiska individvariabler men på 90procentsnivån vilket innebär att skattningen inte är robust.
Förmår då individfaktorerna som identifierats utifrån SES/CV-modellerna att
förklara deltagande i manifestationer? I modell A ingår de socioekonomiska
variablerna av vilken endast kön är signifikant. Kvinnor har högre odds än män
att delta i manifestationer. De sociopolitiska resursvariablerna i modell B förefaller ha större bäring på den beroende variabeln. Samtliga av dessa är statistiskt
säkerställda förutom partiidentifikation som inte har någon effekt på oddsen i
det här fallet. Som väntat är dock politiskt intresse en mycket viktig variabel.
Oddsen för deltagande är dubbelt så höga för den som är intresserad jämfört
med den som inte är det. Oddsen stiger också ju mer föreningsengagerad den
enskilde respondenten är. Liksom i fallet med kontakter, har tilltro en signifikant
effekt. Ju lägre tilltro till kommunpolitikerna och möjligheterna att påverka som
den enskilde känner, desto högre är sannolikheten för deltagande. Samma tolkning som anfördes i fråga om kontakter är gångbar här. Gissningsvis baseras
deltagandet på någon form av protest eller missnöje som tar sig denna yttring.
I modell C kombineras de socioekonomiska och de sociopolitiska resursvariablerna i en full modell. I denna är förutom dem som tidigare nämnts, också
ålder och sysselsättning signifikanta. Oddsen att delta avtar med stigande ålder
och är lägre bland dem som har sysselsättning. Manifestationer är den enda av
de tre deltagandeformerna där det råder säkerställda skillnader mellan Göteborgsundersökningens män och kvinnor. Det är också den enda formen där sannolikheten för deltagande avtar med stigande ålder. Tvärtemot förväntningarna
visar det sig också att den som inte är förvärvsarbetande har högre odds att delta
jämfört med den som är det.
Som jag har varit inne på tidigare skulle demonstration kunna vara liktydigt
med förstamajdemonstration vilket kanske i första hand är en partipolitisk aktivitet, en dimension som tyvärr saknas i den här avhandlingen. I modell D inkluderas ytterligare en variabel som fångar respondenternas partisympati. Variabeln
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är binär, borgerlig sympatisör (0) och socialistisk partisympatisör (1). Det visar
sig att personer som sympatiserar med vänsterblocket är mer benägna att engagera sig i manifestationer av den här typen jämfört med borgerliga väljare. Det
skulle kunna innebära det ”döljer” sig ett antal förstamajdemonstranter här men
en rimlig tolkning är också att socialistiska väljare är mer benägna att delta i den
här typen av politiska aktiviteter.

De mellanliggande variablerna - politiskt intresse och tilltro
Hittills har vi tittat på de tre deltagandeformerna, röstning, kontakter och manifestationer. Så långt går det inte att påvisa några direkta områdeseffekter på
politiskt deltagande. Men hur är det då med de mellanliggande variablerna?
Kontextanalytiker menar att områdeseffekter skulle kunna verka genom de intermediära variabler som identifieras i CV-modellen.
I tabell 7.12 behandlas intresse för kommunpolitik och tilltro som beroende
variabler. Observera att dessa variabler inte är binära utan kontinuerliga. Vi
börjar med att titta på analysen av den förstnämnda. I nollmodellen estimeras
variansen på stadsdelsnivå till 0,012 vilket motsvarar ungefär 2 procent av den
totala variansen.9 Trots att detta är en liten del är den signifikant.
I modell 1A inkluderas den kontextuella variabeln som mäter SES på stadsdelsnivå. Denna saknar dock betydelse. Variansen på stadsdelsnivå reduceras
något men en jämförelse mellan modellpassningsstatistikan för den fixerade
delen av nollmodellen med motsvarande för modell 1A visar att variabeln inte
förbättrar modellen. Om det hade funnits något samband mellan områdes-SES
och politiskt intresse skulle det också ha framkommit av den residualanalys som
redovisas i diagram 7.8. De flesta av observationerna ligger dock nära varandra
och genomsnittet, vilket inte hade varit fallet om det funnits signifikanta områdeseffekter. I modell 2A kontrolleras för individvariabler vilka fångar upp variationen på den högre nivån så att den inte längre är statistiskt säkerställd.

9

Den totala variansen är τ = Ωμ/(Ωε + Ωμ) = 0,012/(0,587+0,012)= 0,020
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Tabell 7.12 Logistisk flernivåanalys med politiskt intresse och tilltro som beroende
variabler. RIGLS estimat, standardfel inom parentes.
Politiskt intresse

Tilltro

Nollmodell A Modell 1A Modell 2A Modell 3A Modell 4A Nollmodell B Modell 1B
B
(S.E.)

B
(S.E.)

B
(S.E.)

B
(S.E.)

B
(S.E.)

B
(S.E.)

B
(S.E.)

2,454***
(,035)

2,449***
(,034)

2,377***
(,058)

2,431***
(,024)

2,349***
(,054)

-,256***
(,036)

-,179***
(,066)

Fixerade effekter
Konstant
Kön

-,055
(,046)

-,049
(,045)

-,051
(,053)

Ålder

,014***
(,002)

,014***
(,002)

-,007***
(,002)

Utbildning

,075
(,048)

,096**
(,047)

,096*
(,055)

Ursprung

,007
(,055)

,018
(,055)

-,127**
(,064)

Sysselsättning

,099**
(,049)

,090*
(,049)

-,096*
(,056)

Områdes-SES

,001
(,000)

Dummy: Torslanda

,525***
(,117)

,500***
(,113)

Stokastiska effekter
Ωε Nivå 1 varians

,587
(,026)

,587
(,026)

,546
(,024)

,586
(,025)

,543
(,024)

,748
(,033)

,735
(,032)

Ωμ Nivå 2 varians

,012
(,007)

,010
(,007)

,008
(,006)

,000
(,000)

,000
(,000)

,010
(,008)

,008
(,007)

-2LL

2476,479

2473,978

2392,697

2459,911

2374,864

2733,681

2708,170

Ni

1 069

1069

1 069

1 069

1 069

1 069

1 069

Nj

21

21

21

21

21

21

21

*** signifikant på 99-procents nivån, ** signifikant på 95-procents nivån, * signifikant på 90procentsnivån
Kommentar: Politiskt intresse: inte alls intresserad (1), inte särskilt intresserad (2), ganska
intresserad (3), mycket intresserad (4), Tilltro: kontinuerlig. Kön: man (0) ref., kvinna (1), Ålder:
kontinuerlig, Utbildning: låg (0) ref., hög (1), Ursprung: ej invandrarbakgrund (0) ref., invandrarbakgrund (1), Sysselsättning: ej förvärvsarbetande (0) ref., förvärvsarbetande (1).

Den mest iögonenfallande observationen i diagram 7.8 är den längst till höger i
figuren vilken är Torslanda. I modell 3A inkluderas denna som en dummyvariabel i den fixerade delen av regressionsmodellen. Det visar sig att respondenter
bosatta här hyser signifikant högre intresse för kommunpolitik jämfört med
genomsnittet i kommunen. Det genomsnittliga värdet på variabeln bland respondenterna i Torslanda är 2,956 (2,431+0,525) jämfört med 2,431 för hela Göteborg. Med Torslanda som dummyvariabel, går variansen på den högre nivån
mot noll, vilket betyder att stadsdelen utgör en inflytelserik observation. Den
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signifikanta effekten av att vara bosatt i den aktuella stadsdelen kvarstår även
vid kontroll för socioekonomiska variabler.
Diagram 7.8 Residualer (μ0j) på Stadsdelsnämndsnivå med 95-procentiga
konfidensintervall.

1) Biskopsgården, 2) Lärjedalen, 3) Tuve-Säve, 4) Kortedala, 5) Majorna, 6) Örgryte, 7) Frölunda, 8) Biskopsgården, 9) Bergsjön, 10) Backa, 11) Centrum, 12) Kärra-Rödbo, 13) Lundby, 14)
Askim, 15) Älvsborg, 16) Linnéstaden, 17) Gunnared, 18) Härlanda, 19) Tynnered, 20) Styrsö,
21) Torslanda.

Den studie av Norén Bretzer (2003) som jag refererade till i början av kapitlet
fann inte några skillnader mellan intresse för kommunpolitik i de fyra utsatta
stadsdelarna jämfört med Göteborg som helhet. Men däremot var skillnaderna
desto större när det var fråga om allmänpolitiskt intresse. Motsvarande körningar som ovan upprepades därför med intresse för politik i allmänhet som beroende variabel. Resultatet blev emellertid detsamma. Utan kontroll för individvariabler finns en signifikant variation mellan individer som är bosatta i olika
stadsdelar, men vid kontroll fångas denna upp av individvariablerna.
Vi ska göra en återblick i tabell 7.11 och analysera tilltro som beroende variabel. Variansen i den tomma nollmodellen (B) skattas till 0,010 och är inte
signifikant. Det innebär att det inte råder några substantiella skillnader mellan
stadsdelarna med avseende på respondenternas tilltro till kommunpolitikerna
och möjligheterna att påverka politiskt. En analys av residualerna, som dock inte
redovisas här, visar att samtliga observationer ligger nära varandra och genomsnittet.
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7.5 Summering
Mot bakgrund av den, relativt sett, omfattande segregationen i Göteborg var
förväntningarna om att finna områdeseffekter på politiskt deltagande högre inför
den här delen av studien än inför analyserna i de två tidigare empirikapitlen.
Analyserna av individers deltagande i kommunpolitiken i Göteborg ger emellertid inte något starkt och övertygande stöd för hypotesen om områdeseffekter.
Kapitlet inleddes med en analys av röstning i kommunvalet som beroende
variabel. Utan viktning (som korrigerar problemet med skevhet i den beroende
variabeln) framträdde inte någon signifikant variation mellan individer i olika
stadsdelar. Då individobservationerna viktades i förhållande till valdeltagandet i
populationen registrerades dock en signifikant variation mellan stadsdelarna som
utgjorde cirka fem procent av den totala variationen. Residualvariansen på stadsdelsnivå fångades dock upp av de socioekonomiska individvariablerna, vilket
betyder att det är individens egen bakgrund, och inte omgivningen, som är relevant i det här fallet. Detta betyder i sin tur att varierande valdeltagande på aggregerad nivå är ett resultat av (geografiska-) koncentrationseffekter av olika
befolkningskategorier och inte ett uttryck för områdeseffekter.
Oddsen för att rösta är emellertid signifikant lägre bland respondenterna i
Biskopsgården jämfört med genomsnittet. Detta kan förvisso betraktas som
någon form av områdeseffekt eftersom effekten kvarstod även vid kontroll för
individuella faktorer, men orsakerna till att just Biskopsgården utmärker sig är
svåra att spekulera kring. Frågan är om Biskopsgården har några andra karaktäristika som andra utsatta stadsdelar i Göteborg inte delar? Sett till hårda data
finns andra stadsdelar såsom Gunnared och Bergsjön som är mer utsatta. Det
finns således inte någon enkel förklaring. Kanske saknas lokala föreningar och
partiorganisationer i Biskopsgården som kan ha en mobiliserande funktion i
valrörelserna.
Analyser av interaktionseffekter mellan individens SES och områdes-SES
ger emellertid visst stöd åt att det skulle förekomma områdeseffekter. Förvärvsarbetande som är bosatta i områden med låg SES har lägre sannolikhet både att
rösta och att delta i kontakter än förvärvsarbetande som är bosatta i områden
med hög-SES. Likaså har personer med invandrarbakgrund som är bosatta i
områden med hög SES högre sannolikhet att delta än personer med invandrarbakgrund som är bosatta i fattigare områden. Däremot finns inte några signifikanta interaktionseffekter mellan individens utbildningsnivå och områdes-SES
beträffande någon form av deltagande. Som jag redan tidigare diskuterat finns
det stor anledning att tolka dessa resultat med försiktighet. Den främsta orsaken
är att antalet observationer som utgör grund för analys är litet. Vidare är operationaliseringarna av individernas socioekonomiska status förhållandevis grova.
Att t.ex. förvärvsarbetande beter sig på olikartat sätt i olika typer av stadsdelar
behöver inte vara ett uttryck för en genuin kontextuell effekt utan kan fortfaran-
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de hänga samman med individuella karaktäristika. Att vara förvärvsarbetande
kan nämligen betyda allt från att utföra rutinarbetsuppgifter till att utföra kvalificerat arbete som kräver lång utbildning. En rimlig tolkning är således att det kan
innebära olika saker att vara förvärvsarbetande i Bergsjön jämfört med i Askim
utan att det behöver vara fråga om en områdeseffekt.
Varken i fallet med deltagande i kontakter eller i manifestationer fanns det
någon statistiskt säkerställd variation i odds att delta mellan olika stadsdelar.
Analyserna med de mellanliggande variablerna i CV-modellen, politiskt intresse
och tilltro som beroende variabler gav inte heller stöd åt hypotesen om områdeseffekter. Variation i politiskt intresse hängde samman med en inflytelserik observation i form av Torslanda som hade högre genomsnittligt intresse än de
andra. Detta är ett intressant resultat men precis som i fallet med Biskopsgården
tidigare är det svårt att spekulera kring orsaker. En intressant fråga är huruvida
det har något samband med att Volvos stora anläggning finns i här och att en
stor del av invånarna är industriarbetare.
De modeller som redovisats är Random Intercept modeller där interceptvariansen på den högre nivån tillåtits att variera. Ett ytterligare skäl till att vara försiktigt i tolkningarna av de interaktionseffekter som beskrivits tidigare är att
även mer avancerade Random Coefficient modeller har prövats. Sådana innebär
att effekten av olika individvariabler har tillåtits att variera på stadsdelsnivå. Om
residualvariansen i en RI-modell inte är signifikant är det sällan värt att gå vidare med mer komplexa modeller men jag har ändå valt att göra så för att uttömma
alla möjligheter. Individvariablerna utbildningsnivå, ursprung och sysselsättning
har tillåtits att variera, inte bara mellan individer, utan också mellan individer i
olika stadsdelar för att på så sätt kontrollera huruvida dessa har olika effekt beroende på sammanhang. Analyserna visade dock att effekterna inte varierade
systematiskt mellan olika stadsdelar. Effekten av respektive individvariabel är
densamma oavsett områdestillhörighet vilket ytterligare sätter frågetecken för
resultaten av analyserna av interaktionseffekter och hur pass robusta dessa får
anses vara.
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KAPITEL ÅTTA

Spelar adressen någon roll?
Slutsatser och diskussion

Det finns någonting intuitivt i tanken på kontextuella effekter, att omgivningen
skulle påverka den enskilda individen. Som jag argumenterade för i inledningskapitlet förefaller det finnas en utbredd föreställning om att bostadsplatsens
karaktär påverkar individens tänkande och handlande. Vissa platser betraktas
som bättre och andra som sämre och vi tar mer eller mindre för givet att platsen
strukturerar individens livschanser, trots att det i Sverige råder brist på forskning
som kan konfirmera detta antagande. Hypotesen om områdeseffekter har nämligen, som tidigare nämnts, förvånansvärt sällan utsatts för systematisk empirisk
prövning. Den här avhandlingen kan inte besvara alla frågor men den bidrar med
en bit i det stora pusslet.
Syftet med avhandlingen har varit att beskriva och förklara individers politiska deltagande, särskilt med avseende på den lokala, geografiska kontextens
betydelse. Avhandlingen berör två huvudsakliga problem: hur förklarar vi varför
individer (inte) deltar politiskt och vilka konsekvenser har det för principen om
politisk jämlikhet? Teoretiskt vilar avhandlingen på två förklaringsansatser, en
som söker förklaringarna hos individen själv och en som söker dem i dennes
omgivning. Den här avhandlingen söker förena dessa och i kapitel tre utvecklades en teoretisk modell som kombinerar SES- och CV-modellerna med det kontextuella ramverket. De förstnämnda lyfter fram vikten av individens resurser,
socioekonomiska och sociopolitiska sådana, som kan omvandlas i politisk handling. Det kontextuella ramverket formuleras i mer allmänna teoretiska termer.
Individen antas bli påverkad genom att observera och interagera med andra individer i sin omgivning och genom information i exempelvis massmedia. När
det gäller politiskt deltagande specifikt, antas deltagandenormen och sannolikheten att bli uppmanad att delta, variera mellan olika platser beroende på vilka som
är bosatta där. Även här handlar det om resursstyrka men denna gång på aggregerad områdesnivå. Geografiskt koncentrerad fattigdom, antas i litteraturen, leda
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till social isolering och låg grad av kollektiv politisk tilltro vilket i sin tur har
negativa effekter på individens politiska engagemang. Man skulle kunna uttrycka det som att den befolkningsmässiga sammansättningen antas skapa olika
lokala kulturer som är mer eller mindre (miss-)gynnsamma för politiskt deltagande.
Metodologiskt har problemet angripits med statistiska analyser av individdata. Flernivåanalys, som är den teknik som använts, är särskilt väl lämpad för
kontextuella analyser av den här typen. Genom att använda tekniker såsom sedvanlig regressionsanalys eller analyser av aggregerade data riskerar vi nämligen
att dra felaktiga slutsatser om politiskt deltagande på individnivå.
I avhandlingens tre empiriska kapitel har geografiska kontexter av olika skala studerats. Inom kontextlitteraturen har man huvudsakligen intresserat sig för
den mest näraliggande kontexten i form av grannskap, bostadsområden, kvarter
eller liknande. Men eftersom lite är känt om empiriska förhållanden i det svenska fallet är det angeläget att pröva olika nivåer av geografisk kontext. I den första delen av studien fick således kommunen tjäna som operationalisering av
begreppet. I den andra delen operationaliserades det i form av mer näraliggande
områden, först som valdistrikt i Umeå och därefter som stadsdelar i Göteborg. I
denna del av avhandlingen är det underliggande problemet tydligare relaterat till
socioekonomisk boendesegregation. I det avseendet representerar Umeå och
Göteborg något av ytterligheter bland större svenska städer. I Göteborg är segregationen omfattande medan den i Umeå inte är det.
Efter denna inledande sammanfattning av avhandlingens upplägg har det blivit dags att summera de huvudsakliga resultaten. Därefter följer en diskussion
om hur dessa skall tolkas och vad detta betyder för den teoretiska analysmodell
som använts i avhandlingen. Avslutningsvis diskuteras de frågetecken som den
här studien reser och behov av framtida forskning om politiskt deltagande, om
områdeseffekter och om områdeseffekter på politiskt deltagande. Även studiens
möjliga policyimplikationer kommer att beröras helt kort.

8.1 Sammanfattning av resultaten
Utifrån avhandlingens huvudfråga och teoretiska ramverk, formulerades ett antal
forskningsfrågor som avsågs att behandlas:
1. Varierar politiskt deltagande (på individnivå) mellan olika platser?
2. Varierar politiskt deltagande (på individnivå) mellan olika platser även efter
kontroll för individuella faktorer?
3. Föreligger det något samband mellan aggregerad SES och politiskt deltagande (på individnivå) även efter kontroll för individuella faktorer?
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4. Varierar politiskt deltagande (på individnivå) mellan olika platser även efter
kontroll för individuella faktorer och aggregerad SES?
5. Är det samma uppsättning variabler (på individnivå) som förklarar variation i
politiskt deltagande (på individnivå) i alla former av deltagande (valdeltagande, kontakter, manifestationer, informella deltagandeformer)?
Frågorna ett till fyra ovan handlar om områdeseffekter. En hypotes formulerades
om att kontexten, definierad som geografisk plats, påverkar individers sannolikhet att delta politiskt. Om svaret på fråga ett och två är ja innebär det att hypotesen kan bekräftas och att vi måste söka svar på vad som förklarar denna variation (fråga 3 och 4).
I den sammanfattning som följer behandlas de fyra första frågorna som gäller
områdeseffekter, varvid individvariablerna i huvudsak betraktas som kontrollvariabler. Därefter summeras resultaten som gäller fråga fem om individvariablernas betydelse. I anslutning till den femte frågeställningen formulerades, utifrån
SES- och CV-modellerna, en allmän hypotes om att resursstarka individer har
högre sannolikhet att delta politiskt än resurssvaga. Med resurser avsågs såväl
socioekonomiska som sociopolitiska (engagemang) resurser som kan omvandlas
i politiskt deltagande. Om svaret på fråga ett är nej, dvs. att politiskt deltagande
inte varierar mellan olika platser, måste förklaringarna sökas i individens egen
bakgrund. Den andra delen av sammanfattningen av resultaten behandlar detta.

Frågan om kontext
Resultaten från analyserna i kommunkapitlet sammanfattas i tabell 8.1. Vi ska
börja med att sammanfatta resultaten från de bivariata variansanalyserna på
aggregerad nivå. Både när Stadsdemokratiundersökningen och SOM-materialet
analyserades, framträdde en tydlig skillnad mellan olika kommungrupper med
avseende på andelen deltagande. Ju högre andel resursstarka invånare i kommunen desto högre valdeltagande. Motsvarande mönster framträdde även när den
studerade variabeln var manifestationer men riktningen i sambandet var det
motsatta. Ju högre andel resursstarka invånare desto lägre deltagande i manifestationer. Även när det gällde kontakter fanns signifikanta skillnader mellan
grupperna men sambandet var inte linjärt.
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Tabell 8.1 Sammanfattning av resultat av analyser av den kommunala kontextens
betydelse.

Stadsdemokratiundersökningen

Bivariat ANOVA

Multivariat flernivåanalys

Valdeltagande

Ja, positivt samband mellan
aggregerad SES och valdeltagande

Nej

Kontakter

Ja, men samband med aggre- Nej
gerad SES och valdeltagande
ej linjärt.

Manifestationer

Ja, negativt samband mellan
aggregerad SES och valdeltagande

Ja, även vid kontroll för individvariabler och även om
inflytelserika kommunobservationer (Degerfors och
Oskarshamn) inkluderas i modellen som fixerade
effekter. Variationen kan dock ej förklaras av områdes-SES.

Ja. positivt samband mellan
deltagande och aggregerad
SES

Nej

Nej

Nej

SOMValdeltagande
undersökningarna
Informella
deltagandeformer

Analyserna av individdata bekräftar dock inte bilden. Hypotesen om områdeseffekter kan inte bekräftas vare sig när det gäller valdeltagande, kontakter eller
informella deltagandeformer (SOM-undersökningarna). När den beroende variabeln manipulerades genom viktning (som viktar upp icke-röstande och viktar
ned röstande) framträdde signifikanta skillnader mellan individer bosatta i olika
kommuner i SOM-materialet. Variationen fångades dock upp av de kontrollvariabler som inkluderades i modellen. Den var således inte ett resultat av områdeseffekter. Inte heller ifråga om kontakter eller informella deltagandeformer förekom någon signifikant variation på kommunnivå.
Manifestationer utgör ett intressant undantag. Flernivåanalysen visade att det
fanns en signifikant variation mellan individer bosatta i olika kommuner beträffande deltagande i manifestationer. Det intressanta är att variationen kvarstod
även vid kontroll för socioekonomiska och sociopolitiska faktorer på individnivå
och även då inflytelserika kommunobservationer inkluderades som fixerade
effekter i regressionsmodellen. Respondenter bosatta i Degerfors och Oskarshamn visade sig ha signifikant högre odds att delta i manifestationer än genomsnittsrespondenten oavsett kommuntillhörighet. Inte heller socioekonomisk
komposition på kommunnivå eller kommunens grad av urbanisering kunde förklara variationen mellan respondenter bosatta i olika kommuner. En tolkning
som redan anförts är att variationen till stor del hänger samman med vilken typ
av politiskt deltagande som manifestationer utgör. Manifestationer handlar om
att skriva under namnlista och att delta i demonstration. Möjligheterna till sådant
deltagande kan tänkas variera mellan olika kommuner. Lokala stridsfrågor, aktiva medborgarföreningar som kan samla in namnunderskrifter, en aktiv arbetar-
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rörelse som samlar stora skaror vid första maj osv. är faktorer som kan tänkas
variera mellan olika platser.
Resultaten från kapitel sex och sju sammanfattas i tabell 8.2. I variansanalysen på aggregerad nivå framträdde ett positivt samband mellan stadsdelarnas/
valdistriktens socioekonomiska komposition och valdeltagande i såväl Umeå
som Göteborg. Ju högre andel resursstarka invånare desto högre valdeltagande.
Något motsvarande mönster fanns dock varken ifråga om deltagande i kontakter
eller manifestationer.
Tabell 8.2 Sammanfattning av resultat av körningar med sub-kommunala kontexter
Bivariat ANOVA

Multivariat flernivåanalys

Valdeltagande

Ja, positivt samband mellan
områdes-SES och valdeltagande

Nej, men signifikant interaktionseffekt mellan individ- och områdes-SES

Kontakter

Nej

Nej, men signifikant interaktionseffekt mellan individ- och områdes-SES

Manifestationer

Nej

Nej

Valdeltagande

Ja, positivt samband mellan
områdes-SES och valdeltagande

Nej

Kontakter

Nej

Nej

Manifestationer

Nej

Nej inte vid analyser av de 23 områden som bygger på sammanlagda valdistrikt.
Finns variation på områdesnivå men denna fångas upp av kontrollvariabler på
individnivå och av en inflytelserik områdesobservation (Ålidhem).
Ja, vid analyser med de ursprungliga 39 valdistrikten finns en signifikant
variation på distriktsnivå. Kontrollvariabler på individnivå kan inte ensamma
förklara variationen. Områdes-SES bidrar emellertid inte heller till att förklara
variationen mellan respondenter bosatta i olika valdistrikt.

Göteborg

Umeå

Inte heller i de här studierna fick hypotesen om områdeseffekter något starkt
entydigt stöd, varken i Göteborgs stadsdelar eller i Umeås valdistrikt. Den variation som fanns var inte signifikant i nollmodellerna och fångades upp vid kontroll för individuella faktorer eller berodde på avvikande områdesobservationer.
Detta kan förvisso tolkas som en form av kontextuell effekt, dvs. att det förekommer enstaka distrikt och stadsdelar där invånarna förefaller ha signifikant
högre eller lägre sannolikhet att delta jämfört med genomsnittet. Men det är inte
fråga om någon systematisk variation.
Att det inte förefaller finnas några signifikanta skillnader mellan individers
sannolikhet att delta mellan olika valdistrikt i Umeå är kanske inte så förvånande. Men att inga områdeseffekter kan identifieras i Göteborg är däremot mer
förbryllande. Trots att det råder stora socioekonomiska skillnader mellan stadsdelarna är detta inte något som förefaller påverka individers sannolikhet att delta
politiskt. Därför prövades också mer avancerade (Random Coefficient-) model-
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ler i vilka de faktorer som fångar individens socioekonomiska resursstyrka tilläts
att variera mellan kommuner. Inte heller effekterna av individens SES, varierade
dock systematiskt mellan olika stadsdelar. Däremot gjordes analyser av interaktionseffekter mellan individ- och stadsdelsnivå i Göteborgskapitlet. Det visade
sig att förvärvsarbetande bosatta i stadsdelar med låg SES hade lägre sannolikhet att delta än förvärvsarbetande bosatta i stadsdelar med hög SES. På motsvarande sätt visade det sig att respondenter med invandrarbakgrund som är bosatta
i områden med hög SES har högre sannolikhet att rösta än personer med invandrarbakgrund som är bosatta i områden med låg SES. Mönstret återkom även i
fallet med deltagande i kontakter där förvärvsarbetande hade högre sannolikhet
att delta i kontakter om de var bosatta i stadsdelar med hög SES.
Dessa analyser ger visst stöd för att det skulle kunna finnas områdeseffekter
på politiskt deltagande, åtminstone i det här fallet. Resultaten måste dock tolkas
med mycket stor försiktighet, främst eftersom flernivåanalysen redan visat att
det inte förekom någon signifikant variation mellan individer bosatta i olika
delar av Göteborg (och därmed egentligen inte någon variation att förklara).
Antalet observationer i varje cell är också litet vilket gör resultaten känsliga för
outliers på individnivå. Analyserna upprepades även med interaktionseffekter
mellan individens utbildningsnivå och områdes-SES och dessa var inte i något
fall signifikanta. Det kan tolkas som att de variabler som fångar individens SES
är grova indikatorer på socioekonomisk status. Att vara sysselsatt respektive att
ha utländsk bakgrund kan betyda väldigt olika saker. För att kunna dra några
säkra slutsatser behövs således analyser med fler observationer, både på individ
och stadsdelsnivå. Det krävs också mer finkalibrerade individfaktorer som i
större detalj fångar individens socioekonomiska position eftersom det föreligger
en viss risk att den oförklarade variansen beror på individfaktorer som inte finns
inkluderade i modellen.
Så ett sammanfattande svar på frågorna ett till fyra som återgavs ovan är att
sannolikheten för deltagande i vissa fall varierar mellan olika individer som är
bosatta på olika platser. I de flesta fall är den emellertid inte tillräckligt stor för
att vara statistiskt säkerställd. Vid kontroll för socioekonomiska och sociopolitiska individvariabler är variationen mellan olika platser, i de flesta fall, inte
längre signifikant. I vissa fall härrör en del av variansen på områdesnivå från
inflytelserika kommun- och/eller stadsdels-/valdistrikts observationer, vilket i
och för sig kan betraktas som en typ av områdeseffekter. Men det är emellertid
inte fråga om någon systematisk variation.

Frågan om individ
Hittills har det varit fråga om icke-effekter och icke-samband men när vi nu ska
titta närmare på individfaktorernas förklaringskraft så är bilden en annan. I tabell
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8.3-8.5 sammanfattas hur väl de socioekonomiska och sociopolitiska resursernas
förklarar variationen i politiskt deltagande på individnivå. Först redovisas valdeltagande, därefter kontakter och till sist manifestationer. De samband och
signifikanser som redovisas gäller vid kontroll för samtliga individvariabler,
både socioekonomiska och sociopolitiska.
De socioekonomiska individvariablerna har stor betydelse när det gäller valdeltagande (tabell 8.3) och det är tydligt att resursstarka röstar i högre utsträckning.
Resultaten bjuder inte på några direkta överraskningar. Kvinnor röstar i högre
utsträckning än män, äldre mer än yngre, högutbildade mer än lågutbildade,
personer med svensk bakgrund mer än personer med utländsk bakgrund, sysselsatta mer än ej sysselsatta, höginkomsttagare mer än låginkomsttagare. När det
gäller sociopolitiska variabler har politiskt intresserade och personer som identifierar sig starkt med något politiskt parti högre sannolikhet att delta. Tilltro till
kommunpolitiker och till möjligheterna att påverka politiska utfall har dock inte
någon signifikant betydelse för sannolikheten att rösta. Valhandlingen är någonting som många gör av vana vilket kan förklara varför tilltro inte är relevant.
Man röstar oavsett om man tror att det har någon betydelse för utfallet eller inte
eftersom det uppfattas som en medborgerlig plikt. En fråga i enkäten om respondenternas principiella syn på valdeltagande skulle sannolikt haft en signifikant effekt på benägenheten att rösta.
Tabell 8.3 Sammanfattning av socioekonomiska och sociopolitiska individvariablers
betydelse för valdeltagande.
Valdeltagande
SOMmaterialet

Stadsdemokratiundersökningen:
kommun 38

Kön

+++

+++

+

ns.

Ålder

+++

+++

+++

+++

Utbildning

+++

+++

ns.

+++

Ursprung

---

---

---

---

Sysselsättning

+++

ns.

+++

++

Inkomst

+++

Politiskt intresse

+++

+++

++

+++

ns.

ns.

ns.

ns.

ns.

ns.

Tilltro
Organisationsmedlemskap 1

ns.

Organisationsmedlemskap 2

+++

Partiidentifikation

Stadsdemokratiundersökningen:
Umeå

Stadsdemokratiundersökningen:
Göteborg

ns.

+

++

+++

++

+++

Anm. Kön: man (0) ref., kvinna (1), Ålder: kontinuerlig 18-74 år, Utbildning: låg (0) ref., hög (1),
Ursprung: ej invandrarbakgrund (0) ref., invandrarbakgrund (1), Sysselsättning: ej förvärvsarbetande (0) ref., förvärvsarbetande (1), Politiskt intresse: ej intresserad (0) ref., intresserad (1),
Tilltro: kontinuerlig (-2) – (+2), Organisationsmedlemskap: ej aktiv (0) ref., aktiv i en organisation

219

(1), aktiv i två organisationer eller fler (2), Partiidentifikation: kontinuerlig 1-7.
+++ sambandet är positivt och signifikant på 99-procents nivån, ++ sambandet är positivt och
signifikant på 95-procents nivån, + sambandet är positivt och signifikant på 90-procents nivån. - - sambandet är negativt och signifikant på 99-procents nivån, - - sambandet är negativt och
signifikant på 95-procents nivån, - sambandet är negativt och signifikant på 90-procents nivån.
ns. non significant, ej signifikant.

Respondenterna i tre av de fyra urvalen, som är aktiva medlemmar i två eller fler
organisationer, har högre sannolikhet att rösta jämfört med dem som inte är
föreningsaktiva och dem som är aktiv i endast en förening. Detta kan tolkas som
att medborgarsammanslutningar har en mobiliserande funktion. En ytterligare
tolkning är att de som är mest föreningsaktiva är samma individer som också är
mest samhällsengagerade och som därmed också är bärare av en stark deltagandenorm.
När det gäller deltagande i kontakter (tabell 8.4) är resultaten mellan de olika
studierna mindre samstämmiga.
Tabell 8.4 Sammanfattning av socioekonomiska och sociopolitiska individvariablers
betydelse för deltagande i kontakter.
Kontakter
Stadsdemokratiundersökningen: kommun 38

Stadsdemokratiundersökningen: Umeå

Stadsdemokratiundersökningen: Göteborg

Kön

---

ns.

ns.

Ålder

---

ns.

ns.

Utbildning

+++

ns.

+

Ursprung

ns.

ns.

+

Sysselsättning

ns.

ns.

ns.

Politiskt intresse

+++

+++

+++

Tilltro

---

ns.

---

Organisationsmedlemskap 1

ns.

ns.

+++

Organisationsmedlemskap 2

ns.

+++

+++

Partiidentifikation

+++

ns.

ns.

Anm. För teckenförklaring se tabell 8.3.

Den enda variabeln som har signifikant effekt på sannolikheten att delta i kontakter i samtliga studier, är politiskt intresse. I både Umeå och Göteborgsmaterialet har föreningsaktivitet en positiv effekt på sannolikheten att delta. I Göteborgs- och kommunstudien visade sig också tilltro ha en signifikant negativ
effekt på deltagande vilket innebär att benägenheten att delta avtar med stigande
tilltro. Detta kan synas paradoxalt. Trots att man uppger sig ha låg tilltro till
kommunpolitikernas responsivitet och till möjligheterna att påverka så är oddsen
att delta höga. Detta motsäger förväntningarna utifrån CV-modellen i vilken
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sambandet antas vara positivt, dvs. att benägenheten att delta ökar med stigande
tilltro. Som jag har berört tidigare kan en möjlig tolkning vara att missnöje föranlett kontakten och att det missnöjet även spiller över på omdömet om kommunpolitikernas responsivitet och möjligheterna att utöva politiskt inflytande.
Att riktningen i sambandet är det motsatta jämfört med det förväntade kan ha sin
förklaring i att tilltro, såsom den operationaliseras i CV-modellen, kanske främst
handlar om det som benämns som internal efficacy. Intern tilltro handlar om
individens perception av sina egna möjligheter att påverka och vinna gehör för
sina åsikter snarare än medborgarkollektivets möjligheter att påverka och politikernas/systemets responsivitet.
De socioekonomiska resurserna förefaller inte ha någon avgörande betydelse
för att förklara variationen i deltagande i kontakter. I kommunstudien framkommer att kvinnor deltar mindre än män, äldre mindre än yngre och högutbildade mer än lågutbildade.
När det gäller variationen i manifestationer (tabell 8.5) visar det sig att de socioekonomiska förklaringsvariablerna i de flesta fall inte har en statistiskt säkerställd effekt på deltagandet. Varken utbildning, ursprung eller sysselsättning
förefaller spela någon roll. Däremot har kvinnor högre sannolikhet att delta i
manifestationer än män och deltagandet avtar med stigande ålder. Liksom tidigare är politiskt intresse något av en förutsättning. Även medlemskap i föreningar och organisationer påverkar benägenheten positivt. Liksom i fallet med kontakter är låg grad av tilltro associerat med hög sannolikhet att deltaga och precis
som tidigare är en rimlig tolkning att det föregåtts av någon typ av missnöje.
Tabell 8.5 Sammanfattning av socioekonomiska och sociopolitiska individvariablers
betydelse för deltagande i manifestationer.
Manifestationer
Stadsdemokratiundersökningen: kommun 38

Stadsdemokratiundersökningen: Umeå

Stadsdemokratiundersökningen: Göteborg

Kön

+++

+++

++

Ålder

---

---

---

Utbildning

ns.

ns.

ns.

Ursprung

ns.

ns.

ns.

Sysselsättning

ns.

ns.

---

Politiskt intresse

+++

+++

+++

Tilltro

---

--

---

Organisationsmedlemskap 1

++

ns.

+++

Organisationsmedlemskap 2

++

+++

+++

Partiidentifikation

+++

ns.

ns.

Anm. För teckenförklaring se tabell 8.3.
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Den här sammanfattningen illustrerar varför det är nödvändigt att studera olika
former av politiskt deltagande separat. Det är inte samma uppsättning variabler
som förklarar variation i valdeltagande, kontakter respektive manifestationer.
Politiskt intresse är egentligen den enda variabel som genomgående visat sig ha
ett statistisk säkerställt samband med benägenheten att delta politiskt i alla tre
formerna. Detta är dock inte förvånande. Kritiker menar att politiskt intresse och
politiskt deltagande är så intimt sammankopplade att förhållandet riskerar att bli
tautologiskt.
I kapitel tre formulerades en allmänt hållen hypotes om att resursstarka individer deltar mer än resurssvaga. Svaret på frågan handlar naturligtvis om hur
man definierar resursstyrka och vem eller vilka som räknas som resurssvaga
respektive resursstarka. Kvinnor har, generellt sett, inte tillgång till samma resurser och möjligheter att delta som män. Men i de här studierna är det bara i ett
fall, deltagande i kontakter, som män har högre sannolikhet att delta än kvinnor.
När det gäller ålder borde äldre personer ha bättre tillgång till socioekonomiska
och sociopolitiska resurser (såsom t.ex. kunskaper om politiska förhållanden)
som kan omvandlas i deltagande. I fallet med röstning ökar som förväntat sannolikheten att rösta. Men analyserna av kontakter och manifestationer visade att
benägenheten att delta i dessa former tvärtom avtar med stigande ålder. Utbildning borde enligt alla förväntningar ha positiv effekt på politiskt deltagande men
detta bekräftas endast i ifråga om valdeltagande. När den beroende variabeln
istället är deltagande i kontakter eller manifestationer är variabeln inte signifikant (med undantag av kontakter i Göteborgsstudien). Personer med sysselsättning borde också ha högre sannolikhet att delta eftersom arbetsplatsen kan erbjuda både en miljö för mobilisering och en miljö där individen kan ges
möjligheter att utöva de medborgerliga färdigheter som kan omvandlas i politisk
handling. Personer som har sysselsättning har också högre sannolikhet att rösta
än personer som saknar sysselsättning men däremot finns inte några signifikanta
skillnader mellan grupperna när det är fråga om deltagande i kontakter eller
manifestationer. Likaså förväntades personer med invandrarbakgrund ha lägre
sannolikhet att delta jämfört med personer med helsvensk bakgrund eftersom de,
generellt sett, har sämre tillgång till resurser som kan omvandlas i politisk handling. Detta bekräftas dock liksom tidigare endast i fallet med röstning. Ursprung
har, i de flesta fall, inte någon signifikant effekt på sannolikheten att delta i kontakter eller manifestationer.
Som jag tidigare nämnt är politiskt intresse den enda variabel som har signifikant positiv effekt på alla tre deltagandeformerna i samtliga av studierna i
avhandlingen. Tilltro är inte betydelsefullt för röstning men däremot i fallet med
kontakter och manifestationer. Riktningen är, tvärtemot vad CV-modellen stipulerar, negativ vilket innebär att sannolikheten att delta i kontakter och/eller manifestationer ökar desto lägre tilltro som respondenten känner inför möjligheter-
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na att påverka. En ytterligare orsak kan vara att aktiviteten föranletts av missnöje, med exempelvis den kommunala välfärden, och att detta missnöje spiller
över på perceptionerna av möjligheterna att utöva politiskt inflytande. Men det
kan också vara så att personer som allmänt sett är mer missnöjda och känner
större politikerförakt är personer som är mer benägna att delta i den här typen av
aktiviteter. En orsak till att riktningen blir tvärtemot den förväntade utifrån CVmodellen skulle också kunna vara, som jag redan tidigare varit inne på, att denna
skiljer på ”internal efficacy” och ”external efficacy”. Med intern tilltro menas
individens tro på den egna förmågan att påverka politiskt utifrån kompetens och
kunskaper om politiska förhållanden. Med extern tilltro menas tro på medborgarkollektivets möjligheter att påverka samt politikernas/systemets förmåga och
vilja att ta intryck. Den variabel som använts här är snarare en operationalisering
av den senare typen. Det förefaller mer logiskt att intern tilltro skulle påverka
sannolikheten att delta positivt.
Att vara aktiv föreningsmedlem har, i de flesta av studierna, visat sig ha en
positiv effekt på sannolikheten att delta, såväl genom röstning som i kontakter
och manifestationer. Om det beror på att medborgarsammanslutningar av den
här typen har en rekryterande och mobiliserande funktion är dock inte möjligt att
avgöra utifrån de här resultaten. Det är en rimlig tolkning. En annan är att de
individer som är mest föreningsaktiva också är samma individer som är mest
samhällsengagerade och som därmed har störst sannolikhet att delta. Den sista
sociopolitiska variabeln som studerats i avhandlingen är grad av partiidentifikation. Som förväntat har denna variabel positiv effekt på benägenheten att rösta.
När det gäller deltagande i kontakter och manifestationer är bilden inte helt entydig. I analyserna av kommundata hade partiidentifikation också en signifikant
positiv effekt på sannolikheten att delta i såväl kontakter och manifestationer,
men detta bekräftas dock inte av någon av de andra studierna. Ett positivt samband mellan partiidentifikation och deltagande i kontakter/manifestationer kan
tolkas som att aktiviteten är partipolitisk.
Sammanfattningsvis kan konstateras att socioekonomiskt resursstarka har
högre sannolikhet att rösta. Men när det är fråga om kontakter och manifestationer har socioekonomisk resursstyrka inte samma förklaringskraft. Då är de variabler som mäter sociopolitiska resurser mer betydelsefulla. Framförallt gäller
detta när det är fråga om kontakter. Detta ska tolkas i ljuset av deltagandeformernas karaktär och vad respektive typ av aktivitet kräver av den enskilde. Att
rösta kräver egentligen inte så mycket politiskt engagemang medan att ta någon
typ av kontakt eller att delta i en manifestation förutsätter det, om inte allmänpolitiskt så åtminstone engagemang för någon specifik fråga. Valdeltagande har
mycket att göra med vana att rösta och är också en handling som kringgärdas av
normer och någonting som en god samhällsmedborgare förväntas göra. En viktig slutsats är således att vi inte kan använda samma uppsättning variabler för att
förklara olika typer av politiskt deltagande.
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När det gäller framtida forskning är den problemorienterade ansatsen, som anförs av bland andra van der Kolk och Lelieveldt (2005), ett intressant komplement till dem som prövats här. Istället för att fråga om vilken typ av aktiviteter
som medborgaren deltagit i, menar de att man bör fråga om vilka (samhälleliga)
problem som den enskilde upplever och om dessa föranlett politisk handling av
något slag. Problemens karaktär, om de är kollektiva eller individuella osv. skulle kunna tänkas ha betydelse för om det leder till deltagande eller inte. Individens SES är fortfarande intressant i sammanhanget eftersom den kan påverka i
vilken grad man upplever problem och av vilken karaktär dessa är. Den problemorienterade förklaringsansatsen kan också på ett tydligt sätt relateras till
frågan om platsens betydelse eftersom medborgares uppfattning av omfattningen
och typen av problem torde variera mycket mellan olika platser.

8.2 Avslutande diskussion
Har den kontextuella teorin fel?
Det mesta tyder på att bivariata samband som identifierades mellan socioekonomisk komposition och politiskt deltagande på aggregrad nivå är, för att använda Kings språkbruk, geografiska- och inte kontextuella effekter. Att valdeltagandet är lågt i exempelvis Haparanda, Bergsjön och Östra Ersboda beror inte
på negativa segregationsspiraler utan på att en majoritet av invånarna tillhör en
grupp medborgare som sannolikt inte hade röstat även om de varit bosatta på
andra platser. Att variationen mellan individer bosatta på olika platser fångas
upp av individuella faktorer tyder på att individens bakgrund är av större betydelse än kontextuella faktorer. Samtidigt finns, om än svagt, visst stöd för områdeseffekter när analyserna koncentrerades till deltagande i manifestationer och
vid analyser av interaktionseffekter i Göteborgsfallet.
Betyder detta att det inte finns några områdeseffekter på politiskt deltagande? Ett föga tillfredsställande och kanske också fegt svar är att det krävs mer
forskning för att kunna besvara den frågan. Resultaten från de tre studierna i den
här avhandlingen tyder, med vissa undantag, inte på att det skulle spela någon
roll på vilken plats som individen är bosatt men resultaten måste tolkas med viss
försiktighet eftersom de genererats på basis av fallstudier som utförts vid en
mätpunkt.
En oundviklig fråga är huruvida operationaliseringen av geografiska kontexter kan ha påverkat resultaten. De områdesindelningar som jag har arbetat med
är administrativa enheter som är relativt stora. Kontextens skala hänger samman
med grad av homogenitet. Ju större område desto större är också den befolkningsmässiga heterogeniteten. En kommun som av Göteborgs storlek rymmer
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stor befolkningsmässig variation. De sub-kommunala kontexterna som jag arbetat med i den senare delen av avhandlingen borde vara mer näraliggande men
som redan påpekats har exempelvis många av stadsdelarna i Göteborg lika
många invånare som en medelsvensk kommun. De geografiska kontexter som
jag studerat ligger ganska långt från de små, avgränsade grannskap som man
talar om i kontextlitteraturen och kanske kan detta vara en förklaring till att inga
systematiska områdeseffekter kan skönjas. Jag har emellertid även gjort analyser
av mindre områden, primärområden i Göteborg och sexsiffersnyko i Umeå, men
inte heller i dessa framträder några signifikanta områdeseffekter. Ett problem
med dessa resultat är dock att de fåtaliga individobservationerna per område gör
skattningarna osäkra vilket också är skälet till att de inte redovisats. Det faktum
att olika områdesindelningar genererat samma resultat tyder dock på att de är
robusta.
En fråga som jag endast berört summariskt är huruvida lokala identiteter har
någon betydelse i sammanhanget. Vi erinrar oss från kapitel tre att Putnam talar
om ”motivated conformity” utifrån vilken ett rimligt antagande är att individer
som identifierar sig med en plats bör ha starkare incitament att anpassa sitt beteende till sin omgivning. Den mest intressanta rumsliga kontexten är kanske den
som den enskilde identifierar sig med och betraktar som hemma, vilken inte
nödvändigtvis behöver sammanfalla med ett administrativt definierat område.
En möjlig tolkning av icke-sambanden är att det svenska samhället trots den
gängse uppfattningen, är så pass homogent att det inte ger upphov till områdeseffekter. De amerikanska och brittiska förhållanden som har stått modell för
teoriutvecklingen på området skiljer sig från de svenska. Det finns öar av koncentrerad fattigdom och rikedom men det är inte fråga om den extensiva relativa
deprivation som finns i t.ex. engelska och amerikanska storstäder. Det här väcker i sin tur den större frågan om huruvida teorier som är utvecklade i ett kulturellt sammanhang kan överföras till andra typer av sådana.
En annan oundviklig fråga är om flernivåanalysen har kastat ut barnet med
badvattnet, är det den strikta tekniken som producerar resultaten? När Per
Strömblad använde sedvanlig regressionsanalys i sin avhandling fann han områdeseffekter på individers politiska engagemang. I områden med hög arbetslöshet
deltog individer i lägre utsträckning oavsett om de själva var arbetslösa eller
inte. Jag har dock upprepat analyserna även med denna teknik och med något
enstaka undantag, som också redovisats i avhandlingen, fanns inte något samband mellan deltagande och områdes-SES, vilket ytterligare ger tyngd till slutsatsen om icke-förekomst av områdeseffekter. Men alldeles oavsett så menar jag
att flernivåanalys är den teknik som bör användas. Flernivåanalys är förvisso en
relativt ung teknik men som emellertid får anses vara etablerad inom den relevanta litteraturen. Inom andra områden såsom folkhälso- och utbildningsvetenskap finns många exempel på studier som har kunnat visa på signifikant områ-
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desvariation och om det förelåg systematiska områdeseffekter på politiskt deltagande så skulle dessa ha framkommit i en flernivåanalys.

Segregationsproblemet – en kommentar
En möjlig tolkning av resultaten är att socioekonomisk segregation inte skulle
utgöra något problem eftersom denna studie inte med säkerhet kan påvisa att den
leder till negativa effekter på enskilda individers benägenhet att delta politiskt.
Det som framförallt är utslagsgivande är individernas egen bakgrund. Om man
vill komma tillrätta med det faktum att vissa grupper har sämre förutsättningar
att delta politiskt skulle dessa insatser istället kunna riktas direkt mot de aktuella
grupperna, och inte som i fallet med Storstadssatsningen, mot hela stadsdelar.
Men den logiska slutsatsen av resultaten är inte att boendesegregation är ett
icke-problem. Utifrån resultaten i de empiriska studierna skulle jag vilja påstå att
det mest sannolika är att områdesfattigdom inte leder till icke-deltagande på
individnivå. Men även om så är fallet, kan det inte uteslutas att geografiskt koncentrerad fattigdom påverkar individers livschanser negativt på andra sätt. Resultaten från de här studierna är inte överförbara på andra typer av beroende
variabler såsom socioekonomiska sådana. Det går inte heller att helt utesluta att
det finns andra svenska fall där negativa segregationseffekter strukturerar individers möjligheter (reella och upplevda) att delta politiskt.
Den här avhandlingen konfirmerar att individens resurser har betydelse för
individens sannolikhet att delta. Framförallt gäller detta valdeltagande. Om man
vill sätta in insatser för att öka politiskt deltagande och göra förutsättningarna
mer jämlika, är det ändå logiskt att rikta insatser mot utsatta kommuner och
områden som präglas av geografiskt koncentrerad fattigdom eftersom de individer som man vill nå med sina insatser är överrepresenterade på dessa platser.
När det gäller jämlikhet i deltagande så är och förblir det en utopi som kommer att kunna uppnås lika lite som Nollvisionen i trafiken. Men detta till trots,
måste vi ändå sträva efter att uppnå det målet. Det vore nämligen, åtminstone i
ett samhälle som säger sig vara demokratiskt, otänkbart att acceptera ojämlika
villkor och förutsättningar för politiskt deltagande. Ett minimikrav är att åtminstone kanalerna för deltagande står öppna och likvärdiga för alla.

8.3 Den framtida forskningsagendan
Geografiska kontexter är intressanta eftersom de är gemensamma för alla som
vistas i rummet. Vare sig man vill det eller inte så bor man tillsammans med
andra i en kommun, i en stadsdel eller i en trappuppgång. Valet att bosätta sig på
en plats är huvudsakligen frivilligt men kan också styras av vad man har råd att
efterfråga och väl på plats så finns inte någon möjlighet att välja sina grannar.
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Bostadsadressens betydelse ska emellertid kanske inte överdrivas eftersom individer befinner sig i en mängd olika sammanhang på en mängd olika platser i
vardagen. Åtskillig tid tillbringas i skolan, på arbetsplatsen, på gymmet, på fotbollsplanen osv. Att gå vidare och systematiskt kartlägga individers många olika
överlappande kontexter i en flernivåanalys med data som inte är strikt hierarkiska är därför en viktig framtida forskningsuppgift. Det kräver dock att studier
redan i utgångsläget designas för ett sådant upplägg. Här erbjuder flernivåanalys
ett avancerat verktyg att bygga modeller som tar hänsyn till individers varierande och överlappande kontexter och som gör det möjligt att separera variation
och härleda denna till olika kontexter.
En annan viktigt uppgift för forskningen är att samla in longitudinella data.
Enda sättet att verkligen fördjupa sig i frågan om områdeseffekter är att följa
individer över tid. Var man är bosatt har störst betydelse för barn eftersom det
påverkar vilket daghem, vilken skola och vilka fritidsaktiviteter som utgör barnens vardag (Palander 2006, 99). Kanske är det inte den plats som den vuxna
individen är bosatt på vid en viss tidpunkt, utan den plats denne är uppväxt som
är relevant? Förändras individens attityder och beteende över tid och mellan
plats? Med longitudinella data är det möjligt att se om individer resonerar och
beter sig annorlunda beroende på omgivning.
En tredje uppgift handlar om att pröva kontextuella effekter på andra typer
av utfall än politiskt deltagande. Jag har redan nämnt röstningsbeteende som ett
sådant exempel som pockar på framtida forskning, men det finns även andra
såsom politiska attityder. Alltsedan Tingstens klassiska studie har det vanligaste
sättet att angripa grannskapseffekter inom litteraturen varit att studera väljarbeteende, dvs. om individen påverkas av sin omgivning med avseende på vilket
parti eller vilken kandidat som denne röstar på. Det är tydligt att det teoretiska
resonemang som kontextanalys vilar på har utvecklats med väljarbeteende i
åtanke. Hela resonemanget om konformitet och viljan att anpassa sig för att inte
vara avvikande i sitt sociala sammanhang kommer härifrån och känns kanske
mer intuitivt rimligt när det appliceras på väljarbeteende än politiskt deltagande.
Preliminära analyser som jag har gjort på delar av materialet visar att sannolikheten att rösta borgerligt respektive socialistiskt varierar mellan olika platser,
även vid kontroll för individvariabler. Nästa steg blir således att gå vidare med
dessa analyser.
Det jag har skisserat hittills bygger på en kvantitativ design med andra beroende variabler, med fler mätpunkter över tid och med fler fall av geografiska
kontexter som maximerar antalet individobservationer. Men det är också möjligt
att tänka i helt nya banor. Ett sätt att angripa problemet med områdeseffekter är
att genomföra kvalitativa intervjuer med medborgare och på så sätt erhålla en
djupare förståelse av deras perceptioner av plats och dess betydelse. Genom att
konstanthålla individernas egenskaper är det möjligt att jämföra likartade indivi-
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der i olikartade områden för att se om deras politiska attityder och handlingar
varierar. Även med en sådan design vore det intressant att anlägga ett tidsperspektiv och följa samma individer över tid. Ett annat sätt att arbeta är att genomföra observationer liknande dem som Sampson och Raudenbush (1999) har gjort
där de undersökt kriminalitet och social (o)ordning på offentliga platser i olika
delar av Chicago.
När det gäller politiskt deltagande specifikt så finns också en hel del att säga,
både om politiskt deltagande per se och om hur variation i deltagande ska förklaras. En mycket intressant diskussion som Olof Petersson (2006) introducerar
i sin kritiska kommentar till boken ”Deltagandets mekanismer” är huruvida vi
kan göra anspråk på att förklara varför medborgare inte deltar när vi förklarar
varför de deltar. Vet vi hur den andra sidan av myntet ser ut när vi har kännedom om den ena? Icke-deltagande kan antingen vara ett uttryck för missnöje
eller ett resultat av att man är nöjd med den rådande ordningen. Petersson flaggar för ett problem, som jag berört tidigare i avhandlingen, nämligen att resursernas betydelse för deltagande minskar, en klassisk kritik mot resursorienterade
förklaringsmodeller. Paradoxalt nog sammanfaller minskande valdeltagande
med en stigande utbildningsnivå. Trots att fler än någonsin tidigare har tillgång
till de centrala resurser som identifierats i litteraturen så är det inte fler medborgare som engagerar sig politiskt, åtminstone inte i traditionell mening. Det här
innebär att den forskningstradition som Verba med flera etablerade för trettio år
sedan möter nya utmaningar och att vi måste söka nya förklaringar. Kanske är
det också så, som Petersson vill få oss att tro, mer angeläget att studera tystnad
än deltagande.
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ENGLISH SUMMARY

Does the Address Matter? A Study of
Contextual Effects on Public Political
Participation

Citizen participation is at the heart of democracy.
Indeed, democracy is unthinkable without the ability of
citizens to participate freely in the governing process.
Through their activity citizens in a democracy seek to
control who will hold public office and to influence what
the government does. Political participation provides the
mechanism by which citizens can communicate information
about their interests, preferences, and needs and
generate pressure to respond (Verba, Schlozman et al. 1995, 1).

This thesis is about public political participation, an essential part of the system
of representative democracy. It is difficult to portray democracy without active
citizens who are capable, willing, and allowed to participate politically in
different ways. The principle of political equality means that all citizens should
have an equal right to participate, but practice is far from theory. It is clear from
previous research, that individuals who possess vital socioeconomic resources
are more active than those who do not (Verba & Nie 1972; Verba, Nie et al.
1978; Brady, Verba et al. 1995; Verba, Schlozman et al. 1995). There is a
strong correlation between socioeconomic resources and political participation
i.e. the greater the socio-economic resources the higher the level of political
participation (Almgren 2006, 29). These resources are, however, not equally
distributed, which means that all individuals do not have the same opportunities
to become active or to be effective in their participation.
The political science literature that in some way deals with public political
participation is, to say the least, vast (Pettersen & Rose 1996; Teorell 2003).
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This study is, thus, neither the first nor the last, to deal with the subject. So, in
what way does it contribute to the existing body of knowledge? Although the
fact that the individual’s social position has an effect on political participation is
interesting, it is nothing new. The focus in this thesis is instead whether there are
contextual factors which influence public political participation at the level of
the individual, i.e. does it matter where a person lives? The term used to
describe this is contextual (or neighbourhood) effects, i.e. do individuals’
attitudes and behaviour vary systematically between different places?

Political Participation – Individual and Context
Research in political science on political participation has mostly concentrated
on who participates rather than why (Leighley 1995; Oliver 2001). The literature
has traditionally focused on individual characteristics as predictors of
participation (se e.g. Berelson, Lazarsfeld et al. 1954; Campbell, Gurin et al.
1954; Campbell 1960). Critics argue, however, that the individual can not be
perceived as being isolated from the social context surrounding him or her
(Huckfeldt 1986; Gimpel, Dyck et al. 2004, 343).
Over the past fifty years, political scientists have explained why citizens
participate with a host of theories that range from early learned behaviours and
unconscious needs, to analyses of individual class position and interests, to
“rational choice” models that treat citizens as sequested utility maximizers
participating only when the benefits of their actions outweigh their costs. None of
these theories really factor environmental effects into their explanations. (…)
Citizens are characterized as atomistic creatures making political choices in a
social and institutional vacuum. Despite the near axiom that human behaviour is
the function of both individual and environmental characteristics, most past
research on social contexts and political participation has focused on one to the
exclusion of the other (Oliver 2001, 23).

Accordingly, attention should be paid both to the individual and to the context.
There are, however, many ways in which context can be defined. In this thesis
context is considered in geographical or spatial terms; i.e. the place where the
individual resides. The probability of meeting, and interacting with different
groups of people varies between different places. Huckfeldt concludes that;
”Even if people choose all their friends from outside the neighbourhood, or,
alternatively, never discuss politics with friends, they are destined to experience
some form of social interaction at a causal and impersonal level” (Huckfeldt
1986, 23). Nevertheless, the question remains, does this have an effect on how
people act politically? Contextual analysts claim that this is the case. However,
surprisingly few studies have been conducted that support this hypothesis
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empirically. There is a risk that geographical variations might be mistaken for
contextual effects. There is a strong belief, among researchers, politicians and
the public, that place has an effect on outcomes at the level of the individual.
This is especially the case when it comes to the question of urban, residential
segregation. Concentrated poverty is believed to cause negative, self-generating,
downward spirals. I would like to argue, however, that contextual effects cannot
be taken for granted. The question of the significance of place can not be
assumed a priori, but must be scrutinised empirically. Political participation, in
terms of, for example, the percentage of citizens voting in an election, might
vary considerably between different municipalities, different neighbourhoods et
cetera. Whilst these variations at the aggregated level (i.e. municipal,
neighbourhood) could be a contextual effect, they could also be the result of the
concentration of different categories of people in a particular area. The
percentage of individuals voting might just be a reflection of the concentration
of rich versus poor people in an area. In other words this is a geographical rather
than a contextual effect (King 1996). Hence, variation on the aggregated level
does not automatically mean, that people would act differently if they were
living in a different setting, surrounded by different people. “(…) many
researchers assume a neighbourhood effect too hastily. Often the association
between neighbourhood quality and the problem score will be spurious and
explained by the characteristics of the population itself” (Musterd & Ostendorf
1998, 195). Geographical variation does not necessarily imply that place has an
independent effect on the individual. The variation might be a result of spatial
differentiation, i.e. that particular groups of people are located in specific places
(Duncan, Jones et al. 1999, 497). Although there is something intuitive about the
thought of contextual effects, the hypothesis must be left open for empirical
study.
Although research has been limited there is, ironically, a strong belief in
contextual effects (Lehman & Smeeding 1997, 262; Andersen & Kempen 2001,
12; Friedrichs 2002, 103). ”To date, the empirical body of evidence is
inconclusive about the scope and magnitude of neighbourhood effects. Despite
this, there is relatively broad unanimity on both sides of the Atlantic about the
existence of pure neighbourhood effects” (Brännström 2006, 11). Johnston also
concludes that; ”Although arguments for the neighbourhood effect remain alive
(…) the empirical evidence adduced to support the case has not been particularly
strong” (Johnston, Jones et al. 2004, 370). Contextual effects are also more or
less taken for granted in the Swedish case. In particular, residential segregation
is assumed to have an effect on outcomes at the level of the individual. It has
become conventional wisdom that segregation produces negative outcomes that
are ”contagious” over generations and groups of people (see for example
Biterman & Franzén 2006, Brännström 2006, 2-3, Vedung 2005, 32). I would,
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however, like to argue that there is a risk that we confuse contextual effects with
geographical effects and, thus, we need to analyse these effects in a systematic
and rigorous way using appropriate techniques.

Previous Research
Contextual studies can be classified in to different groups depending on the
definition of context used. Generally four types of contexts have been studied in
political science; the family (household), the neighbourhood, the work place and
religious administrative divisions such as parishes (Straits 1990; Alex-Assensoh
1998). Most contextual studies of political participation have focused on voting,
(see for example Tingsten 1963; Giles & Dantico 1982; Cohen & Dawson 1993;
Carsey 1995; Kohfeld 1995; Johnston 2001; MacAllister 2001; Kohfeld &
Sprague 2002), although a smaller number have also been interested in other
means of participation (see for example Huckfeldt 1979; Huckfeldt & Sprague
1995; Alex-Assensoh 1998; Oliver 2001; Strömblad 2003).
Contextual analysis became a field in political science in the mid 1970s. The
first modern contextual analysis was, however, conducted already in the 1930s
by Herbert Tingsten (1963) who analysed voting behaviour in voting
constituencies in Stockholm. He found a strong correlation between the
socioeconomic composition of the population in these different areas, and voting
behaviour; electoral participation within a social group rose with the strength of
the group in the area. This is known as; ”[the] law of the social centre of
gravity” (Tingsten 1963, 230). These results indicated that the political
behaviour of the individual is just not a function of individual characteristics,
but also of contextual factors.
Since Tingsten, only two Swedish studies have systematically analysed
contextual effects on political participation. The first one is a report by Folke
Johansson which sought to answer the question as to why people with immigrant
background are more likely to be non-voters. In addition to traditional,
individual level predictors, the author also looked at contextual factors such as
place of residence. The study did not, however, find any support for contextual
effects (Johansson 2000). The second study is Per Strömblad’s doctoral thesis.
This deals with negative effects on political engagement. The author concludes
that there are contextual effects on individual political engagement. High
neighbourhood poverty is associated with low political engagement.
The vast part of the international context literature stems from the AngloSaxon tradition, and the research focuses on the effects of concentrated poverty
on individual outcomes. This means that the tradition is influenced by, and
developed for, the American context (Friedrichs 2002, 103; Palander 2006, 8182). These results cannot, however, be transferred uncritically to the Swedish
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case. Although segregation in Sweden is portrayed as a serious problem, it is
rather modest in an international comparison. Despite the severe economic
recession in the 1990s, which was followed by high unemployment, the design
of the welfare system has prevented areas of extreme poverty, like the ones
found in American cities, from developing (Musterd & Ostendorf 1998, 194).

Scope of the Study
The aim of this thesis is to describe and explain public political participation,
with special focus on the significance of the local, geographical context. The
geographical context usually studied is the neighbourhood. There are, however,
a wide variety of spatial contexts that could be empirically interesting. Therefore
I will test the significance of two different geographical contexts; the
municipality and the city district or neighbourhood.
The theoretical model used combines both individual and contextual
characteristics. In order to identify relevant predictors, the Socioeconomic Status
Model and the Civic Voluntarism Model have been used. The second building
block of the model is the contextual framework which assumes that individuals
gain information about the norms in their context through social interaction with
other individuals, and/or by observing others in that context. The individual will,
intentionally or unintentionally, be affected by the information received, which,
in turn, is assumed to affect his/her behaviour.
I have chosen the definition of political participation formulated by
Esaiasson and Westholm as; “(…) actions aiming at effecting collective
outcomes” (2006, 15-16). This definition is qualified by means of three criteria.
Firstly the action must be ’active’, which means that attitudes or political
interest are not included as political participation. Secondly, the action must be
‘purposeful’ i.e. it must aim to affect political decisions and/or processes.
Political discussions with friends and family or watching the news are thus not
considered. Thirdly, the outcome of the action must be collective in nature. In
order to be defined as political participation, the action must aim at affecting a
larger group of people than just the individual and/or his or her own family.
Three main modes of participation are studied; voting in local elections,
contacting local officials (politicians, civil servants and the media), and
participating in manifestations (demonstrations and signing petitions).
Citizens can, collectively or individually, seek to influence all levels of
government. However, the incentives and the opportunities for participation are
likely to be stronger at the local political level. Sweden has a long tradition of
municipal self government which means that municipalities have considerable
powers. Decisions made at the local government level tend to be those that
affect people’s daily lives most. Therefore this study focus on local political
participation.
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Methodological Considerations
Contextual analysis requires both individual and contextual level data. The
appropriate technique to use is multilevel analysis. One way of studying
contextual effects is to draw conclusions about individual level outcomes on the
basis of aggregate data. However, already in 1950, Robinson found that this
might generate misleading conclusions. In his study of illiteracy, he found that
correlations on the aggregate and the individual level did not correspond with
each other. This is referred to as the ecological fallacy. This means that
whenever we are interested in outcomes at the level of the individual, we need to
study individual level data. A common way to handle multilevel data is to add
contextual level variables in the ordinary regression model. The problem with
doing this is, however, that when there are contextual effects, individual level
observations will be correlated. This violates one of the basic assumptions of
regression analysis; i.e. that the observations are independent. If the data is
hierarchical in nature or by design, multilevel analysis must be used. This is the
first Swedish study of public political participation that uses multilevel analysis.
Two data materials are used in the thesis; primary data from the Citizen
Democracy Survey (conducted by Professor Anders Lidström at the Department
of Political Science, Umeå University) and secondary data from the SOMsurveys. The data has been analysed quantitatively in SPSS 12.0 and MLwiN
2.2.
In chapter five, a range of Swedish municipalities are analysed as
geographical contexts. Chapter six is a case study of city districts in Umeå, and
chapter seven a case study of city districts in Göteborg.

Empirical Findings and Conclusions
The Question of Context and Compositional Effects
The study did not find strong empirical support for contextual effects on
political participation at the level of the individual. Let us begin by summarising
the empirical findings from the first part of the study (chapter five) where the
geographical context was operationalised using Swedish municipalities. In all
cases, with one exception, the bivariate ANOVA analyses based on aggregate
level data showed significant differences in participation between different types
of municipalities. Participation in voting was positively associated with
aggregate SES, while participation in manifestations was negatively associated
with the municipal SES. In the case of contacting local officials, there were
significant differences between the different groups of municipalities, but the
relationship was not linear. The logical conclusion of these results would be that
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there are indeed contextual effects on individual political participation.
However, the multivariate, multilevel analysis showed that this is not the case.
When studying individual level data, the empirical results suggest otherwise. In
all cases, apart from when the dependent variable was participation in
manifestations, there was no significant variation between respondents living in
different municipalities. In the case of manifestations, there were variations
between individuals in different municipalities, but this variation could not be
explained by either individual level- or contextual level SES.
In the second part of the empirical investigation, chapters six and seven, the
geographical context studied was the city district in two different Swedish cities;
Umeå, a medium-sized city, and Göteborg, a large city. The bivariate ANOVA
analysis of voting at the aggregate level found a positive relationship between
SES and voting. This was, however, not the case for either contacting local
officials or for voting. The multivariate, multilevel analysis of individual level
data did not find any support for contextual effects on political participation as
the variation at the district level was not significant. This means that the
probability for a respondent to participate is not related to characteristics of the
place where he or she lives.
As socioeconomic segregation, often considered to be the cause of contextual
effects, is more widespread in Göteborg than in Umeå, further analysis using
cross level interactions was conducted. This showed that people with a job are
less likely to vote and make political contacts, if they live in a poor city district.
It also showed that those respondents with a foreign background living in a rich
part of the city were more likely to vote than those living in a poor city district.
Although the variation between different parts of the city was not significant, it
seems that there are cross-level interactions between individual and contextual
SES. There are, however, circumstances that make these results somewhat
questionable. The number of observations is very small which means that
individual outliers will have a severe effect on the results. Further, regardless of
whether or not we consider these results to be valid, they cannot be taken as
evidence of contextual effects. When the same analysis was conducted using
cross level interactions between individual level education and aggregate SES, it
showed that individuals with a high level of education had the same propensity
to participate politically regardless of whether they were residing in a poor or a
rich city district. The individual level variables used are very crude; having a job
or not, having a foreign background or not, which might have an effect on the
results. Having a job can mean everything from doing unskilled work to being a
professor. Having a foreign background encompasses a wide range of
circumstances ranging from, at one extreme that the individual has dramatically
changed his or her cultural context to, at the other, he or she comes from Finland
and has Swedish as his/her native language. Accordingly, before we can
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conclude whether or not there are actual contextual effects, we need to use better
individual level variables that capture individual level SES in a more nuanced
way than the ones used in the present study. And most importantly, we need
more observations to obtain robust results.

The Question of the Individual and Resources
It seems as if place is not important when explaining public political
participation. However, what about individual level characteristics? As
previously mentioned, I use the SES- and CV-models to identify relevant
variables. These models suggest that socioeconomic and socio-political
resources can be transformed into political action.
The overall impression is that socioeconomic variables are good predictors in
the case of voting in municipal elections. The more resources that the individual
possesses, the more likely he or she is to vote. In the case, however, of
contacting local officials and of participating in manifestations, socioeconomic
resources prove to be rather unsatisfactory predictors.
When it comes to socio-political resources, these play different roles
depending on the mode of participation under study. Political engagement and
the possibility of recruitment seem to be less important in the case of voting, and
more important in the case of contacting local officials and participation in
manifestations. Political interest is the only variable that has a positive effect
regardless of the type of participation. Efficacy (the perceived ability to
influence political decisions) is an interesting variable, which deserves some
attention. It is not related to voting, which means, that no matter whether the
individual trusts politicians or their ability and willingness to listen to ordinary
people, he or she still votes. This confirms what other studies have concluded,
that voting is often a routine action. Efficacy plays a different role when it
comes to contacting different actors and participating in manifestations;
individuals who have low efficacy are more likely to participate than those who
are more efficacious. The question of recruitment to political parties or political
office is not dealt with explicitly in the thesis. The variable analysed is whether
the individual is an active member of any organisation that might have a
stimulating effect on political participation. Being highly active (in more than
two organisations) has generally a positive effect on political participation.
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APPENDIX A - Den beroende variabeln
I detta appendix följer en mer utförlig beskrivning av den beroende variabeln
politiskt deltagande, hur den operationaliserats och hanterats empiriskt.
Två enkätfrågor från Stadsdemokratiundersökningen har använts. Frågan om
röstning utgjorde den näst sista frågan i enkäten. Det som efterfrågades var
egentligen vilket parti som respondenten lagt sin röst på i de senaste valen
(2002) och inte huruvida denne röstat eller inte. Det föreligger viss risk att frågan om partipreferens kan ha uppfattats som känslig och att en del av det partiella bortfallet faller tillbaka på frågans karaktär. Det hade varit mer fördelaktigt
om frågan hade varit direkt formulerad utan att involvera respondenternas partipreferenser.

Fråga 25 Hur röstade Du i det senaste valet?
I riksdagsvalet

I kommunvalet

Moderaterna

Moderaterna

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna

Folkpartiet

Folkpartiet

Centerpartiet

Centerpartiet

Miljöpartiet

Miljöpartiet

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet

Annat parti………………………….

Annat parti……………………

Röstade blankt

Röstade blankt

Röstade ej

Röstade ej

Röstningsvariabeln är binär, noll (0) betyder att respondenten kryssat i svarsalternativet ”Röstade ej” och ett (1), att denne röstat på något parti eller blankt.
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Den fråga som använts för att operationalisera andra typer av deltagande var
följande:

Fråga 12

Det finns olika sätt att försöka åstadkomma förbättringar eller motverka försämringar i samhället.
Har Du under de senaste 12 månaderna gjort något av följande för att påverka i någon fråga
i den kommun där Du bor?
Nej

Ja, och jag
tror att det
gav effekt

Ja, men jag tror
inte att det gav
effekt

Kontaktat politiker som Du känner personligen
Kontaktat politiker som Du inte känner personligen
Kontaktat kommunanställd
Varit på utfrågning/diskussion med politiker

Arbetat i politiskt parti
Arbetat i annan politisk organisation/aktionsgrupp
Deltagit i demonstration
Deltagit i olaglig protestaktivitet

Skrivit på en namnlista
Kontaktat massmedia (press, tv, radio)
Överklagat beslut
Annat sätt

En nackdel med frågeformuleringen är att den inte specificerar att påverkansförsöket/en ska röra frågor som rör fler personer än den enskilde och dennes familj.
Det är således rimligt att anta att det många gånger är fråga om påverkansförsök
som sker utifrån egenintresse och som inte omfattar någon större grupp av medborgare. För att undvika detta problem hade frågan kunnat formuleras på följande sätt, ”Har du under de senaste 12 månaderna försökt påverka i någon fråga
som politikerna i din kommun fattar beslut om och som rör fler än dig själv
och/eller din familj?”
Andelen respondenter som deltagit varierar, som framgår av tabell A.1, beroende på typ av aktivitet. Nivåerna är högre i mer konventionella deltagandeformer och lägre i mer okonventionella sådana. I det totala materialet är det t.ex.
endast omkring en procent av svarspersonerna som har deltagit i någon typ av
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olaglig protestaktivitet. Den vanligaste handlingen är att skriva under namnlista
vilket cirka 43 procent uppger sig ha gjort under den efterfrågade tidsperioden.
Ungefär 14 procent av respondenterna har kontaktat en politiker. En något mindre andel, cirka 13 procent har varit på politiskt möte eller utfrågning med politiker. Det kan antas att det finns viss överlappning mellan dessa svarsalternativ,
dvs. att kontakten tagits i samband med ett möte. Partipolitiska aktiviteter samlade endast omkring fyra procent av respondenterna medan en något mindre
andel, tre procent deltagit politiskt i andra typer av organisationer. Omkring en
femtedel av respondenterna har kontaktat kommunanställd i syfte att påverka
politiskt. En betydligt lägre andel, cirka 8 procent har kontaktat media i samma
syfte.
Tabell A.1 Andel respondenter som deltagit i politiska aktiviteter.
Stadsdemokratiundersökningen
(38 kommuner)

Göteborg

Umeå

Kontaktat politiker

14,1

10,2

13,5

Kontaktat kommunanställd

21,3

19,3

20,5

Deltagit i politiskt möte/utfrågning

12,6

13,0

13,4

Deltagit i politiskt parti

4,0

2,9

3,3

Deltagit i organisation

3,2

4,2

4,3

Deltagit i demonstration

9,9

17,2

8,2

Deltagit i olaglig protestaktivitet

0,9

1,9

1,1

Skrivit under namnlista

43,3

44,7

45,2

Kontaktat media

7,5

9,0

8,5

I tabell A.1 redovisas hur stor andel av respondenterna som deltagit i respektive
aktivitet. Förutom fördelningen i hela materialet redovisas också motsvarande
för Göteborg och Umeå (som också ingår i totalmaterialet). Procentsatserna är
ungefär lika i de tre men på en punkt finns det en intressant skillnad. Andelen av
respondenterna som deltagit i demonstration är mycket högre i Göteborg, omkring 17 procent, jämfört med 10 procent i hela materialet och 8 procent i Umeå.
Varför andelen är så mycket högre i Göteborg är svårt att spekulera kring. Göteborgskravallerna som samlade tiotusentals demonstranter ägde rum 2001, dvs.
utanför den efterfrågade tidsperioden, men skulle ändå kunna vara en tänkbar
förklaring.
Det är möjligt att göra intressanta jämförelser med tidigare undersökningar
som också studerat politiskt deltagande. Jämförelsen är förvisso vansklig då
frågeformuleringarna liksom svarsalternativen och urvalsprinciperna varierar,
men den är likväl intressant. Medborgarundersökningen 1997 (Petersson, Hermansson et al. 1998) behandlade påverkansförsök mer allmänt och riktades inte
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mot någon specifik politisk nivå medan både Wohlgemuts (2006) och SKLs
(Demokratiredovisning oktober 2004) medborgarundersökningar riktade sig mot
påverkansförsök på den kommunala nivån. De typer av deltagande som är möjliga att jämföra med Stadsdemokratiundersökningen redovisas i tabell A.2.
Tabell A.2 Sammanfattning av andelen deltagande respondenter i andra svenska
undersökningar som studerat politiskt deltagande.
MBU-97

Wohlgemut-06

SLK-04

Kontaktat politiker

11,9

8,1/11,9

15

Kontaktat kommunal tjänsteman

21,4

17,8

30

Deltagit i politiskt möte/utfrågning

13

Deltagit i politiskt parti

6

Deltagit i organisation

3

Deltagit i demonstration

3,4

Deltagit i olaglig protestaktivitet

4,3

17

0,4

Skrivit under namnlista

51,4

35,8

65

Kontaktat media

7,4

7,5

11

Anm. Medborgarundesökningen 1997 riktade sig till ett riksrepresentativt urval av medborgare
och rörde försök att påverka i samhällsfrågor mer allmänt, utan att rikta sig mot någon specifik
politisk nivå. Wohlgemuts medborgarundersökning riktade sig till ett slumpmässigt urval av
medborgare i 40 svenska kommuner och rörde försök att ”åstadkomma förbättringar eller motverka försämringar” i den egna kommunen. Sveriges Kommuner och Landsting hade en liknande frågeformulering och riktade sig till ett slumpmässigt urval av kommunmedborgare i 27
svenska kommuner. De två förstnämnda efterfrågade aktiviteter som genomförts under de
senaste 12 månaderna/senaste året medan den sistnämnda avsåg aktiviteter som genomförts
de senaste två åren. Att det i Wohlgemuts undersökning redovisas två procentsatser för ”kontaktat politiker” beror på att frågan var tudelad, ”kontaktat kommunpolitiker på egen hand” (8,1
procent) och ”kontaktat kommunpolitiker tillsammans med andra” (11,9 procent).

De två studier som avgränsar sig till påverkansförsök på kommunalnivå är de
som är mest jämförbara. Andelen respondenter som varit aktiva i någon form
varierar mellan de olika undersökningarna. Deltagandenivåerna är något lägre i
Wohlgemuts material och något högre i SKLs, vilket kan förklaras av att den
senare avser aktiviteter under en längre tidsperiod än de andra. Den typ av deltagande där variationen är störst är deltagande i demonstration. MBU-97 och
Wohlgemut redovisar en andel aktiva om mellan 3-4 procent medan motsvarande siffra i SKL är 17 procent. Omkring 10 procent av respondenterna i Stadsdemokratiundersökningen har demonstrerat. Andelen respondenter som skrivit
under namnlista varierar också relativt kraftigt, lägst siffra redovisas i Wohlgemuts kommunmedborgarundersökning och högst i SKLs material.
Även om jämförelsen inte är helt möjlig ger den ändå en indikation på att de
deltagandenivåer som skattas i Stadsdemokratiundersökningen är rimliga.
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Konstruktion av index
Ett sätt att hantera den beroende variabeln vore att analysera varje aktivitetsform
för sig men svarsfördelningarna är skeva, dvs. majoriteten av respondenterna har
inte deltagit. Det är bara ”Skrivit under namnlista” som är har en någorlunda
jämn fördelning. Ett sätt att hantera detta är att slå samman aktiviteterna i ett
antal dimensioner vilket är ett vanligt förfarande i litteraturen. För att få vägledning om vilka aktiviteter som hör samman empiriskt har faktoranalyser genomförts. Svarsalternativet ”Överklagat beslut” har dock inte beaktats med hänvisning till att det är rimligt att anta att det många gånger handlar om överklaganden av myndighetsbeslut som rör enskilda individer och som därmed faller
utanför den tillämpade definitionen av politiskt deltagande. I tabell A.3 redovisas resultatet av dessa faktoranalyser.
Tabell A.3 Faktoranalys av samtliga aktiviteter.
Stadsdemokrati (38 kommuner)

Göteborg

Umeå

Kontaktat politiker

,789

,056

,765

,032

,243

,804

,013

-,090

Kontaktat kommuntjänsteman

,690

-,006

,632

,125

-,101

,678

-,078

,257

Deltagit i politiskt möte/utfrågning

,685

,145

,628

,288

,020

,677

,208

,037

Deltagit i politiskt parti

,470

,223

,541

-,173

,209

,385

,384

-,508

Deltagit i organisation

,208

,627

,262

,097

,676

,219

,693

-,069

Deltagit i demonstration

,173

,659

,083

,703

,266

,091

,691

,320

Deltagit i olaglig protestaktivitet

-,084

,733

-,027

,110

,816

-,047

,697

-,003

Skrivit under namnlista

,280

,353

,157

,813

-,016

,215

,226

,779

Kontaktat media

,519

,276

,567

,225

,106

,475

,351

-,015

KMO
Chi sq.
% förklarad varians

,783

,774

,745

7646,683

1163,988

1189,227

43

53

55

I den första faktoranalysen inkluderades samtliga svarsalternativ (förutom
”överklagat beslut”). Det visar sig att antalet dimensioner och vilka variabler
som ingår däri varierar beroende på om hela Stadsdemokratiundersökningens
material utgör grund för analys eller om endast Göteborgs respektive Umeårespondenterna beaktas. När hela materialet används faller två dimensioner ut, en
som omfattar aktiviteter som handlar om kontakter (med politiker/tjänsteman/media) och mer traditionella, partipolitiska handlingar (deltagande i politiskt möte/politiskt parti). Den andra dimensionen fångar mer okonventionella
former (deltagande i organisation/demonstration/olaglig protestaktivitet). Det
förefaller således finnas en uppdelning mellan konventionella och mer okonventionella deltagandeformer. ”Skrivit under namnlista” laddar dock inte högt på
någon av de två dimensionerna. KMO, som är ett mått på faktorlösningens styr-
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ka, är 0,783 vilket indikerar att det är en bra faktorlösning. En förklarad varians
om 43 procent pekar dock på motsatsen.
En motsvarande faktoranalys med endast Göteborgs respektive Umeådelarna
av Stadsdemokratiundersökningen genererar delvis andra resultat. Vi ska börja
med att titta närmare på respondenterna i Göteborg. Istället för två, genereras tre
dimensioner. Samma variabler som tidigare bildar en dimension med konventionella deltagandeformer (kontakter med politiker/kommunanställd/ media samt
deltagit i politiskt möte/politiskt parti). Den andra dimensionen utgörs av aktiviteter som är mer utåtriktade (deltagit i demonstration/skrivit under namnlista)
och den tredje dimensionen innefattar mer okonventionella aktiviteter (deltagit i
organisation/olaglig protestaktivitet). I Umeåmaterialet genereras en dimension
som fångar mer konventionella former (kontakter med politiker/kommunanställd/media och deltagit i politiskt möte). Den andra dimensionen innehåller
precis som i hela materialet, mer okonventionella former (deltagande i organisation/demonstration/olaglig protestaktivitet) men den tredje faktorn ser annorlunda ut och rymmer deltagande i politiskt parti och att skriva under namnlista, två
aktiviteter som till synes inte har mycket gemensamt.
Den faktorlösning som genererades med hela Stadsdemokratiundersökningen
som underlag förefaller teoretiskt rimlig men andelen förklarad varians tyder på
att den är mer empiriskt tveksam. Resultaten av de olika faktoranalyserna genererade också så olika faktorlösningar vilket sammantaget gjorde att jag valde att
arbeta vidare med att hitta en gemensam faktorlösning. Genom att inkludera/exkludera variabler växelvis och genom att jämföra KMO, Chi square och
andelen förklarad varians mellan olika faktorlösningar kunde till slut en gemensam faktorlösning hittas, vilken redovisas i tabell A.4.
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Tabell A.4 Faktoranalys för konstruktion av beroende variabler.
Stadsdemokrati
(38 kommuner)

Göteborg

Umeå

Kontaktat politiker

,811

,039

,797

,082

,832

-,037

Kontaktat kommunanställd

,725

,026

,721

-,048

,697

,007

Deltagit i politiskt möte/utfrågning

,663

,207

,621

,311

,650

,275

Deltagit i demonstration

,103

,798

,070

,819

,079

,799

Skrivit under namnlista

,140

,759

,164

,743

,098

,739

Kontaktat media

,566

,233

,593

,250

,509

,305

KMO
Chi sq.
% förklarad varians

,742

,741

,694

5103,537

826,324

692,070

55

55

54

Av ursprungliga nio aktiviteter kvarstår då sex, kontaktat politiker, kontaktat
kommunanställd, deltagit i politiskt möte/utfrågning med politiker, deltagit i
demonstration, skrivit under namnlista samt kontaktat media. De aktiviteter som
inte längre finns med är sådana som endast en liten andel av respondenterna har
utfört. Dessa faktorlösningar innebär förvisso en förenkling men kombinerar
kravet på att det ska vara samma beroende variabel i hela avhandlingen med så
hög KMO och förklarad varians som möjligt. Om ”deltagit i politiskt parti”
läggs till ovanstående variabeluppsättning genereras fortfarande samma faktorlösning i samtliga tre fallen (partipolitiska aktiviteter faller in i den första dimensionen) men andelen förklarad varians sjunker vilket indikerar att det är bättre
att lämna denna variabel utanför.
Faktoranalyserna faller ut i två dimensioner, deltagande i kontakter (kontaktat politiker, kontaktat kommunanställd, deltagit i politiskt möte/utfrågning med
politiker samt kontaktat media) och deltagande i manifestationer (deltagit i demonstration och skrivit under namnlista). Båda dessa kan karaktäriseras som
konventionella deltagandeformer.

262

APPENDIX B – Oberoende individvariabler
Här beskrivs i närmare detalj hur frågorna i Stadsdemokratiundersökningen och
SOM-undersökningarna är formulerade och hur jag har valt att koda dessa.

Primärmaterial Stadsdemokratiundersökningen
Tabell B.1 Stadsdemokratiundersökningen, frågeformuleringar och kodningar av
oberoende individvariabler.
Variabel

Frågeformulering och svarsalternativ

Kodning

Kön

Är Du man eller kvinna?

0: Man
1: Kvinna

Ålder

Vilket år är Du född?

Kontinuerlig

Ursprung

Har Du själv eller någon av
Dina föräldrar invandrat till Sverige?

0: Ej invandrarbakgrund
1: Invandrarbakgrund

Utbildning

Vilken högsta genomförda skolutbildning har Du?

0: Lågutbildad (1-5)
1: Högutbildad (6-7)

Svarsalternativ:
1: Folkskola/enhetsskola/grundskola
2: Folkhögskola
3: 2-årigt gymnasium/fackskola
4: Flickskola/realexamen
5: Minst 3-årigt gymnasium
6: Studerat vid högskola/universitet
7: Examen från högskola/universitet
Sysselsättning

Vilken är Din huvudsakliga sysselsättning?
Svarsalternativ:
1: Egen företagare
2: Förvärvsarbetande heltid
3: Förvärvsarbetande deltid
4: Studerande
5: Tjänstledig/föräldraledig
6: Arbetssökande
7: Sjukpensionär/pensionär
8: Annat

Politiskt
intresse

Hur pass intresserad är Du av politiska frågor i Din
kommun?

0: Ej förvärvsarbetande (4, 6-7)
1: Förvärvsarbetande (1-3, 5)

0: Ej politiskt intresserad (3-4)
1: Politiskt intresserad (1-2)

Svarsalternativ:
1: Mycket intresserad
2: Ganska intresserad
3: Inte särskilt intresserad
4: Inte alls intresserad
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Variabel

Frågeformulering och svarsalternativ

Kodning

Tilltro

Index på basis av följande frågor.

Kontinuerlig

- Kommunpolitikerna gör sitt bästa för att fatta beslut som
stämmer med medborgarnas önskemål
- Om man verkligen vill kan man påverka politikernas
beslut i kommunen
- Politikerna i kommunen lyssnar på de synpunkter som
vanligt folk för fram

Svarsalternativen kodades så att:

Svarsalternativ:
1: Stämmer helt och hållet
2: Stämmer ganska bra
3: Stämmer ganska dåligt
4: Stämmer inte alls
5: Har ingen åsikt/vet ej
Partiidentifikation

-2: mycket låg tilltro
-1: låg tilltro
0: har ingen åsikt/vet ej
1: hög tilltro
2: mycket hög tilltro
De tre frågorna adderades till ett index som kan
variera mellan -2 och 2 och anta ett antal värden
däremellan.

Anser Du Dig vara övertygad anhängare av något politiskt Kontinuerlig
parti?
Svarsalternativ:
En sjugradig skala från
1: Inte alls övertygad till
7: Ja, mycket övertygad.

Organisationsmedlemskap

264

Är Du medlem i någon organisation/förening?
Svarsalternativ:
En lista på 13 typer av frivilligorganisationer/föreningar.
För varje sådan fanns alternativen:
1: Ej medlem
2: Passiv medlem
3: Aktiv medlem
4: Aktiv medlem och har någon typ av styrelseuppdrag

Antalet organisationer/föreningar som respondenten är aktiv medlem (3-4) i summerades. Utifrån
detta gjordes en klassificering i tre grupper:
Dummy 1: Ej aktiv medlem i någon org. ref. (1-2)
Dummy 2: Aktiv medlem i en org.
Dummy 3: Aktiv medlem i två eller fler org.
Observera att det interna bortfallet var stort på
denna fråga. Därför har missing kodats som 1
dvs. som icke aktiv.

Sekundärmaterial SOM-undersökningarna
Tabell B.2 SOM undersökningarna 2002 (1 och 2), 2003 (1) och 2004 (2).
Variabel

Frågeformulering och svarsalternativ

Kodning

Kön

Är Du man eller kvinna?

0: Man
1: Kvinna

Ålder

Vilket år är Du född?

Kontinuerlig

Ursprung

Var någonstans har Du, respektive Din far och Din mor,
huvudsakligen vuxit upp?

0: Ej invandrarbakgrund (1-4)
1: Invandrarbakgrund (5-7)

Tre uppsättningar för Du själv, Din far och din Mor med
samma svarsalternativ:
1: Ren landsbygd i Sverige
2: Mindre tätort i Sverige
3: Stad eller större tätort i Sverige
4: Stockholm, Göteborg eller Malmö
5: Annat land i Norden
6: Annat land i Europa
7: Land utanför Europa

OBS! Endast egen invandrarbakgrund har
beaktats.

Vilken högsta genomförda skolutbildning har Du?

0: Lågutbildad (1-5)
1: Högutbildad (6-7)

Utbildning
SOM 2002

SOM 2003
SOM 2004

Sysselsättning

Svarsalternativ:
1: Folkskola/enhetsskola/grundskola
2: Folkhögskola
3: 2-årigt gymnasium/fackskola
4: Flickskola/realexamen
5: Minst 3-årigt gymnasium
6: Studerat vid högskola/universitet
7: Examen från högskola/universitet
Vilken skolutbildning har du?
Svarsalternativ:
1: Ej fullgjort grundskola eller motsvarande obl. skola
2: Grundskola eller motsvarande obl. skola
3: Gymnasium, folkhögskola eller motsvarande
4: Eftergymnasial utbildning, ej högskola
5: Studier vid högskola/universitet
6: Examen från högskola/universitet
7: Examen från forskarutbildning
Vilken är Din huvudsakliga sysselsättning?
Svarsalternativ:
1: Förvärvsarbetande (inkl. sjukskriven/föräldraledig)
2: Har arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
3: Genomgår arbetsmarknadsutbildning i AMS regi
4: Arbetslös
5: Ålderspensionär
6: Förtidspensionär
7: Hemarbetande
8: Studerande

0: Lågutbildad (1-)
1: Högutbildad (5-7)

0: Ej förvärvsarbetande (2-8)
1: Förvärvsarbetande (1)
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Variabel

Frågeformulering och svarsalternativ

Kodning

Inkomst

Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den
ungefärliga sammanlagda årsinkomsten för samtliga
personer i Ditt hushåll före skatt (pension och studiemedel
ska räknas in i den ungefärliga årsinkomsten).

Kontinuerlig

Svarsalternativ:
1: 100 000 eller mindre
2: 101 000 – 200 000
3: 201 000 – 300 000
4: 301 000 – 400 000
5: 401 000 – 500 000
6: 501 000 – 600 000
7: 601 000 – 700 000
8: Mer än 700 000
Politiskt
intresse

Organisationsmedlemskap
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Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik?
Svarsalternativ:
1: Mycket intresserad
2: Ganska intresserad
3: Inte särskilt intresserad
4: Inte alls intresserad
Är Du medlem i någon organisation/förening?
Svarsalternativ:
En lista på 9 (2002), 13 (2003), 12 (2004) typer av frivilligorganisationer/föreningar.
För varje sådan fanns alternativen:
1: Icke medlem
2: Medlem men har inte varit på möte under de senaste 12
månaderna
3: Medlem och har varit på möte under de senaste 12
månaderna
4: Medlem och har någon typ av uppdrag

0: Ej politiskt intresserad (3-4)
1: Politiskt intresserad (1-2)

Antalet organisationer/föreningar som
respondenten är aktiv medlem i summerades.
Utifrån detta gjordes en klassificering i tre
grupper:
Dummy 1: Ej aktiv medlem i någon org. ref.
(1-2)
Dummy 2: Aktiv medlem i 1 org.
Dummy 3: Aktiv medlem i 2 eller fler org.
Observera att det interna bortfallet var stort
på denna fråga. Därför har missing kodats
som 1 dvs. som icke aktiv.

APPENDIX C – Kommunkapitlet
Informella deltagandeformer
Som framgick i kapitel fyra, är den beroende variabeln, ”deltagande i informella
deltagandeformer” ett additativt index som består av flera typer av aktiviteter.
Här redovisas hur variabeln konstruerats. Frågan var näst intill identisk i RiksSOM (1) 2003 och Riks-SOM (2) 2004:
Det finns olika sätt att som medborgare försöka åstadkomma förbättringar eller motverka försämringar i samhället. Har
Du under de senaste 12 månaderna gjort något av följande?
SOM 2003 / SOM 2004

Nej, ingen gång

En gång

Flera gånger

Skriva under en namninsamling/
Skrivit under namninsamling

F

F

F

Delta i en demonstration/
Deltagit i demonstration

F

F

F

Arbeta i en organisation/
Arbetat i organisation, rörelsen, nätverk e.d.

F

F

F

Kontakta eller medverka i press, radio eller TV/
Kontaktat eller medverkat i press, radio eller TV

F

F

F

Delta i kampanj på Internet/
Deltagit i kampanj på Internet, upprop via e-post osv.

F

F

F

i) Bojkotta produkt av politiskt, etiskt eller miljömässigt skäl
ii) Medvetet välja att köpa viss produkt av politiskt, etiskt eller miljömässigt skäl/
Bojkottat eller medvetet köpt viss produkt av politiskt, etiskt eller miljömässigt skäl

F

F

F

Endast de deltagandeformer, dvs. de svarsalternativ som var gemensamma för
de två undersökningarna inkluderades i analysen. Två svarsalternativ, ”deltagit i
partiarbete” samt ”ekonomiskt stött ideell verksamhet” fanns med i 2004-års
men inte i 2003-års undersökning. I 2003-års upplaga ställdes också delfrågan,
”Hur effektiva tror Du att de olika sätten att påverka i allmänhet är?” men denna
har inte analyserats.
Som framgår av frågeformuleringen ovan kunde respondenterna ange om
påverkansförsöket skett en gång eller flera gånger under de senaste 12 månaderna. Ett alternativ hade varit att också ta i beaktande hur ofta respondenten varit
aktiv men eftersom endast ett litet antal personer upprepat en deltagandeform
flera gånger så valde jag att bortse från denna dimension.
Som framgår av tabell C.1 så relaterar deltagandeformerna till varandra,
samtliga korrelationskoefficienter är signifikanta även om relationerna inte är
starka.
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Tabell C.1 Bivariata korrelationer mellan deltagandeformer, Kendalls tau-b.
A
A Namninsamling

B

C

D

E

F

1

B Demonstration

0,186

1

C Organisation/nätverg

0,167

0,186

1

D Kontakta media

0,136

0,155

0,317

1

E Internetkampanj

0,187

0,116

0,207

0,195

1

F Bojkott/medvetet köp

0,222

0,139

0,175

0,162

0,214

1

Anm. samtliga korrelationskoefficienter är signifikanta på 99-procentsnivån (2-tailed)

Det starkaste sambandet finns mellan att delta i en organisation eller ett nätverk
och att kontakta massmedia. Det finns också ett relativt starkt samband mellan
att engagera sig i kampanjer på Internet och att vara en medveten konsument
samt mellan det senare och att underteckna en namnlista. Detta förefaller intuitivt logiskt eftersom dessa är deltagandeformer som har gemensamt att de egentligen inte kräver så mycket av sin utövare. Det är aktiviteter som är snabbt avklarade och som inte kräver någon större arbetsinsats än en knapptryckning eller
en pennrörelse.
En faktoranalys genomfördes för att se om de olika deltagandeformerna faller ut i en och samma dimension. Faktoranalysen återges i tabell 5.3 och bekräftar att deltagandeformerna hör samman empiriskt. På basis av detta adderades de
olika deltagandevariablerna till en ny variabel som kan anta fyra värden, ej politiskt aktiv (0) dvs. personen har inte försökt påverka politiskt i någon av de
nämnda formerna, låg politisk aktivitet (1) dvs. personen har deltagit i en deltagandeform under den aktuella tidsperioden, medellåg politisk aktivitet (2) dvs.
respondenten har varit aktiv i två deltagandeformer, medelhög politiskt aktivitet
(3), dvs. respondenten har deltagit i tre former samt hög politisk aktivitet (4)
dvs. respondenten har deltagit i fyra eller fler deltagandeformer under de senaste
12 månaderna.
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Tabell C.2 Faktoranalys av informella deltagandeformer.
Faktorladdning
Namninsamling

0,992

Demonstration

0,993

Organisation/nätverk

0,993

Kontakta media

0,987

Internetkampanj

0,999

Bojkott/medvetet köp

0,998

KMO
Chi sq.
% förklarad varians

0,943
38 784,341
98,734
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Bortfall Stadsdemokratiundersökningen
Tabell C3. Kommun, urval och bortfall
Urval

Nettourval

Antal svar

2067

2056

1151

56,0

Ale

122

122

77

63,1

Alingsås

155

155

96

61,9

Härryda

134

132

77

58,3

Kungälv

165

165

104

63,0

Kungsbacka

283

284

154

54,2

57

57

36

63,2

Lerum

156

156

90

57,7

Mark

146

146

88

60,3

Mölndal

248

246

141

57,3

Orust

66

66

36

54,5

Partille

146

146

95

65,1

Stenungsund

91

89

57

64,0

Tjörn

65

65

35

53,8

Vårgårda

47

46

32

69,6

Öckerö

52

52

34

65,4

1528

1504

1029

68,4

39

39

30

76,9

Nordmaling

112

109

67

61,5

Robertsfors

107

106

66

62,3

Vindeln

89

88

61

69,3

Vännäs

125

123

79

64,2

1488

1453

889

61,2

Finspång

259

256

160

62,5

Söderköping

151

147

92

62,6

Valdemarsvik

102

102

62

60,8

Karlskoga

672

669

374

55,9

Degerfors

226

227

135

59,5

Storfors

102

100

60

60,0

Oskarshamn

573

568

315

55,5

Högsby

139

139

84

60,4

Mönsterås

288

288

151

52,4

Avesta

458

458

294

64,2

Hedemora

325

323

201

62,2

Hofors

217

217

128

59,0

Värnamo

602

601

364

60,6

Gnosjö

192

193

127

65,8

Sävsjö

206

205

135

65,9

12 000

11 898

7 206

60,6

Göteborg

Lilla Edet

Umeå
Bjurholm

Norrköping

Totalt
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Svarsfrekvens

Befolkningsmässig komposition i Stadsdemokratiundersökningens kommuner
Tabell C.4 Beskrivning av befolkningsmässig komposition i Stadsdemokratiundersökningens 38 kommuner.

Gnosjö
Värnamo
Öckerö
Vännäs
Bjurholm
Härryda
Kungälv
Kungsbacka
Lerum
Stenungsund
Tjörn
Finspång
Mölndal
Nordmaling
Partille
Vindeln
Mark
Söderköping
Oskarshamn
Orust
Vårgårda
Robertsfors
Valdemarsvik
Umeå
Sävsjö
Lilla Edet
Mönsterås
Hofors
Högsby
Hedemora
Alingsås
Avesta
Ale
Degerfors
Norrköping
Karlskoga
Göteborg
Storfors

Folkmängd

Urbanindex

Andel
förv. arb.
20-64 år

9997
32252
11981
8479
2608
30844
37912
66573
35558
21755
14826
21208
57079
7573
33088
5960
33015
14009
26161
15113
10668
7168
8230
106525
10975
13010
13220
10372
6300
15584
35327
22296
25835
10306
123303
30600
474921
4605

-119
-5
5
4
-139
122
79
154
125
67
22
-8
162
-78
138
-72
-46
-11
-4
-26
-72
-56
-108
230
-115
-66
-64
-74
-121
-36
55
-22
19
-65
100
27
247
-91

86,5
85,6
83,2
79,7
78,9
82,8
81,9
83,9
83,1
79,9
80,0
78,8
80,3
78,4
79,8
78,1
79,9
78,5
80,8
78,3
82,9
79,9
74,7
73,2
80,3
76,6
79,5
78,0
75,4
75,4
81,0
76,5
80,0
76,4
72,0
75,9
70,7
74,8

Andel
arb. lösa i
genomsnitt
1996-2002
1,60
2,40
2,60
2,70
2,80
3,20
3,20
3,50
3,50
3,70
3,70
3,70
3,80
3,80
3,90
3,90
4,00
4,00
4,00
4,10
4,20
4,20
4,20
4,40
4,60
4,70
4,70
4,90
5,00
5,00
5,10
5,10
5,20
5,30
6,10
6,10
6,50
6,50

Andel
lågutb.

Andel
högutb.

Andel
socialbidragsmott.

Medelinkomst

SESindex

41,9
32,4
30,0
25,2
35,1
24,0
26,5
23,1
23,4
25,7
29,5
30,5
23,3
33,3
23,3
30,0
36,7
29,5
31,3
32,2
34,8
30,0
36,6
16,6
38,7
34,9
34,3
35,8
36,7
31,3
27,9
32,1
30,0
33,8
27,6
29,1
21,6
33,5

12,2
18,6
22,9
22,7
15,5
30,3
25,2
30,4
29,4
23,9
23,6
18,4
34,0
15,9
31,8
16,9
17,7
20,8
18,5
19,9
16,6
18,6
14,0
41,8
14,7
14,0
16,0
14,0
13,0
17,4
25,3
15,8
19,1
13,7
23,7
19,4
35,8
14,6

3,7
3,5
1,6
3,5
3,4
1,9
2,4
1,8
2,8
3,9
2,9
3,7
3,8
4,9
3,8
2,9
2,5
2,2
2,8
2,8
2,8
3,2
3,6
4,5
3,0
3,9
2,4
4,2
5,6
2,2
2,6
3,6
4,6
3,6
6,2
2,7
7,9
4,0

18,2
13,3
3,9
3,5
2,6
9,2
7,2
5,7
8,0
8,1
5,5
9,8
11,7
3,5
12,4
3,4
8,3
4,6
7,2
5,0
7,7
4,0
4,1
7,7
7,3
11,7
5,9
9,7
9,0
7,3
7,5
8,6
11,5
8,8
12,5
10,4
19,4
10,9

180
123
183
73
84
148
121
146
119
50
78
43
51
21
47
40
62
78
86
56
123
55
20
-105
76
0
66
-8
-81
6
65
-26
13
7
-211
-24
-276
-34

Källa: Egen bearbetning av data från diverse databaser, Statistikdatabasen, SCB, www.scb.se
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APPENDIX D – Kapitel 7, Umeå
De fyra första siffrorna i 6-siffers nyko motsvarar 4-siffers nyko.
Tabell D.1 Geografisk indelning av Umeå tätort, valdistrikt samt nyckelkodområden
(6-siffers) samt antal individobservationer per område.
Stadsdel
2-siffers nyko

Valdistrikt

01 Berghem

01 Berghem Norra

Ant.
Ind.obs./
distrikt
8

02 Haga

02 Berghem Södra
03 Sandabrånet

25
28

Nyko 6-siffers område

Område

010101
010102
010103
020201
020202

Berghem

Ant.
Ind.obs./
område
33

Sandabrånet

28

Sandbacka

23

Haga

29

Väst på stan

36

Centrum

26

Öst på stan

54

Västerslätt

20

Ersmark
Västra Ersboda

14
36

Östra Ersboda
Grubbe

37
47

Backen/Umedalen

29

020203
04 Sandbacka

23

05 Haga Norra
06 Haga Södra

12
18

07 Centrum Västra
08 Ytterhiske

22
14

09 Centrum

26

10 Centrum Östra
11 Östermalm

22
32

04 Västerslätt

12 Västerslätt

20

05 Ersboda/
Ersmark

13
14
17
15
20
21

14
23
13
37
13
15

03 Centrala
staden

06 Backen

Ersmark
Västra Ersboda
Mellan Ersboda
Östra Ersboda
Grubbe Södra
Grubbe Norra

22 Kronoparken
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20

23 Backen

8

24 Umedalen

20

020200
020208
020209
020305
020304
020306
020307
030401
030402
030403
030504
030508
030509
030605
030606
030607
040701
040702
040703
040704
050808
050803
050804
050805
060901
061002
061003
061009
061104
061205
061207
061306
061308
061309

Berghem Nordost
Berghem Sydväst
Fridhem
Sandabrånet Norra
Sandbacka ÖK
V Norra
Sandbacka ÖK
Ö Norra
Sandabrånet Södra
Sandbacka ÖK Södra
Sandbacka ÖK
Ö Södra
Haga Nordost
Haga Nordväst
Haga Sydväst
Haga Sydost
V Centrum
Ytterhiske
Brinkvägen
Centrum Södra
Centrum Nordväst
Centrum Nordöstra
Ö Centrum
Östermalm
Rosendal
Västerslätt
Västerslätt villor
Västerslätt ind.omr.
Rödäng
Ersmark
Västra Ersboda
Mellan Ersboda
Östra Ersboda
Grubbe Södra
Grubbe Norra
Kv. Eken mm.
Grubbe norra, västra
Kronoparksvägen
Kungsänget
Kronoparken
Kläppen
Västerhiske
Umedalen västra
Umedalen östra

Stadsdel
2-siffers nyko

Valdistrikt

09 Teg

40 Östteg

Ant.
Ind.obs./
distrikt
27

41 Västteg

7

42 Böleå
43 Böleäng Östra

11
11

46 Böleäng Västra
44 Röbäck

17
25

13 Universitetsområdet

49 Universitetsområdet

20

11 Östra
stadsdelen

35
51
52
50
53

14
19
18
17
30

Ålidhem Östra
Ålidhem Västra
Ålidhem Södra
Sofiehem
Carlshem Västra

54 Carlshem Östra
12 Marieområdet 55 Mariehem

9
15

57 Mariehemshöjd
56 Mariehemsgård

8
12

58 Mariedal
59 Marieberg

21
14

Nyko 6-siffers område

Område

092205
092206
092209
092216
092217
092110
092113
092114
092115

Söderslätt
Ön
Östtegs ind.omr.
Söder Tegsvägen
Obbolavägen
Röbäcksdalen
E4 – Riksvägen
E4 – Tegsvägen
Tegsborg – Kyrkan

Östteg

Ant.
Ind.obs./
område
27

Västteg

18

092002
092001
092011
092012

Böleå Västra
Böleäng 1 Södra
Böleäng 1 Norra
Bölesholmarna/
Böleå boställe
Volvo
Böleäng 2
Röbäck Västra
Röbäck
Röbäck Östra
Röbäck Södra
Ålidbacken
Ålidhöjd
Nydalahöjd
Ålidhem Västra
Ålidhem Västra
Ålidhem Södra
Sofiehem
Gimonäs
Carlshem Västra
Carlshöjd
Carlslid
Carlshem Östra
Tomtebo
Mariehem hyresbostäder
Mariehem student
Olofsdal
Mariehemshöjd
Mariehem radhus
Mariehemsgård
Mariedal
Marieberg

Böleäng

28

Röbäck

25

Universitetsområdet

34

Ålidhem

51

Carlshem V

42

Carlshem Ö

41

Mariehem

27

Marieområdet

43

092018
092021
092307
092308
092320
092322
112701
112814
133501
112804
112804
112805
112702
112703
112909
112911
112907
112908
143701
123001
123003
123408
123104
123002
123205
123306
123407
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APPENDIX E – Kapitel 6, Göteborg
Tabell E1. Antal svarande respondenter i respektive stadsdelsnämndsområde samt
primärområde.
SDN
Primärområde
1 Gunnared
601 Lövgärdet
602 Rannebergen
603 Gårdstensberget
604 Angereds Centrum

N
41
18
8
10
5

2 Lärjedalen
605 Agnesberg
606 Hammarkullen
609 Linnarhult
610 Gunnilse
611 Bergum
612 Hjällbo
613 Eriksbo

46
1
16
3
1
3
16
6

3 Kortedala
301 Gamlestaden
302 Utby
303 Södra Kortedala
304 Norra Kortedala

45
10
13
16
6

4 Bergsjön
305 Västra Bergsjön
306 Östra Bergsjön

25
16
9

5 Härlanda
209 Härlanda
210 Kålltorp
211 Torpa
212 Björkekärr

46
4
17
6
19

6 Örgryte
201 Olskroken
202 Redbergslid
203 Bagaregården
204 Kallebäck
205 Skår
206 Överås
207 Kärralund
208 Lunden

84
18
8
13
10
8
3
2
22
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SDN
Primärområde
7 Centrum
110 Krokslätt
111 Johanneberg
112 Landala
113 Guldheden
114 Lorensberg
115 Vasastaden
116 Inom Vallgraven
117 Stampen
118 Heden

N
145
31
15
10
23
7
17
6
14
22

8 Linnéstaden
105 Masthugget
106 Änggården
107 Haga
108 Annedal
109 Olivedal

87
26
4
12
14
31

9 Majorna
101 Kungsladugård
102 Sanna
103 Majorna
104 Stigberget

91
34
7
26
24

10 Högsbo
509 Kaverös
510 Flatås
511 Högsbohöjd
512 Högsbotorp
516 Högsvbo

49
7
10
16
16
0

11 Älvsborg
501 Fiskebäck
502 Långedrag
503 Hagen
504 Grimmared

48
16
5
16
11

12 Frölunda
513 Tofta
514 Ruddalen
515 Järnbrott
517 Frölunda Torg
13 Askim
523 Askim
524 Hovås
525 Billdal

SDN
Primärområde
14 Tynnered
506 Bratthammar
507 Guldringen
508 Skattegården
518 Ängås
519 Önnered
520 Grevegården
521 Näset
522 Kannebäck
15 Styrsö
505 Styrsö

N
67
5
4
3
14
12
7
12
10
7
7

16 Torslanda
704 Hjuvik
705 Nolered
706 Björlanda
707 Arendal

48
10
20
18
0

17 Biskopsgården
701 Norra Biskopsgården
702 Länsmansgården
703 Svartedalen
708 Södra Biskopsgården
709 Jättesten

53
5
11
9
21
7

18 Lundy
401 Brämaregården
402 Kvillebäcken
403 Slättadamm
404 Kärrdalen
710 Sannegården

97
23
29
8
18
19

19 Tuve-Säve
405 Tuve
406 Säve

29
20
9

28
7
4
6
11

20 Backa
409 Skogome
410 Brunnsbo
412 Backa
413 Skälltorp

43
1
10
14
18

47
18
8
21

21 Kärra-Rödbo
407 Kärra
408 Rödbo

24
23
1

Appendix F - Kartor

Källa: www.goteborg.se
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Karta över Umeå kommuns valdistrikt

Källa: Valmyndigheten
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