
EXAMENSARBETE

Är det möjligt att utbilda bort viljan att
överlåta sin röst?
En studie om utbildningseffekter

Ulrik Hellmark
2016

Politices kandidatexamen
Statsvetenskap

Luleå tekniska universitet
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



 

 

Förord	
 
 

Först och främst vill jag passa på att tacka samtliga lärare som hjälpt till att genomföra 

enkätundersökningarna. Tack vare att ni: Inge Söderkvist, Karin Beland Lindahl, Thomas 

Strömberg, Ulf Vannebäck, Git-Marie Ejneborn-Looi och Sari-Ann Wiklund-Axelsson låtit 

mig komma och besöka studenter under era lektionspass samt skickat ut enkäten online till 

studenter som inte varit närvarande på universitet samt hittat smidiga lösningar när det inte 

blivit som det varit tänkt har det varit möjligt för mig att genomföra det här examensarbetet. 

Ett stort tack till er!   

 

Jag vill även passa på att tacka Simon Matti för diskussionerna samt hjälpen med 

utformningen av enkäten men också för stödet gällande analysen av det insamlade materialet. 

Sist men inte minst vill jag tacka min handledare Charlotta Söderberg för alla 

handledningstillfällen, möjligheten att spontant få hjälp och snabba svar på email. Det har 

varit en stor hjälp för mig i arbetet.  

  



 

Innehållsförteckning 
	 	

1.	Inledning	och	syfte	 1	
1.1	Inledning	 1	
1.2	Syfte	 2	

2.	Tidigare	forskning	och	teori	 3	
2.1	Effekter	av	utbildning	–	en	överblick	samt	hypoteser	 5	

3.	Metod	och	analys	 10	
3.1	Metod	 10	
3.2	Enkätundersökning	 12	
3.3	Urval	 13	

4.	Resultat	 17	
4.2	H3	–	politiskt	intresse	 19	
4.4	H4	-	politisk	kunskap	 20	

5.	Är	det	möjligt	utbilda	bort	viljan	att	överlåta	sin	röst?	 23	
5.1	Slutdiskussion	 23	
5.2	Slutsatser	 25	
5.3	Framtida	forskning	 26	

6.	Bilagor	 28	
6.1	Bilaga	1		 28	
6.2	Bilaga	2	 29	
6.3	Bilaga	3	 31	
6.4	Bilaga	4	 32	
6.5	Bilaga	5	 33	

7.	Referenslista	 34	
 
 	



 

1 

1.	Inledning	och	syfte	
1.1	Inledning	
 
Sveriges statsskick vilar på att folket innehar makten och att varje myndig, svensk 

medborgare har en röst vid ett allmänt val. Regeringsformen (1974:152):  

 
All offentlig makt utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri 

åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett 

representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunalt självstyre. 

Den offentliga makten utövas under lagarna. 

 

En studie genomförd av Staffan Lindberg och Richard Svensson visar att var femte ung 

svensk (mellan 18 och 29 år) kan tänka sig att överlåta sin röst vid ett allmänt val (Lindberg 

& Svensson 2012, 9). I praktiken innebär detta att personer med mycket pengar skulle kunna 

köpa sig makt. Ett sådant scenario skulle i sin tur innebära legitimitetsproblem för Sveriges 

riksdag, eftersom riksdagen efter ett sådant utfall vid ett val inte längre skulle spegla svenska 

folkets vilja, vilket också innebär att folkets makt skulle ha skalats av.   

 

Varför är en så stor andel svenska ungdomar beredda att överlåta sin röst, och vad skulle 

kunna vända den här trenden? Delar av svaret på den frågan får vi i boken ”Rösträtt till salu – 

det nya hotet mot demokratin” (Lindberg & Svensson 2012), som mäter och analyserar många 

parametrar och kommer till slutsatsen att utbildning är det avgörande. En majoritet av de som 

i undersökningen sagt sig vara villig att sälja sin röst för en mindre summa pengar, löfte om 

jobb eller dylikt har låg utbildning (Lindberg & Svensson 2012, 93). I studien har dock 

grupper klumpats ihop så att de som räknas som högutbildade är de som påbörjat en 

högskoleutbildning. Då utbildning enligt Lindberg & Svensson är en av de definitiva 

faktorerna som påverkar viljan att sälja sin röst vid ett val tar denna uppsats avstamp i det. 

Eftersom uppsatsen riktas till ett ganska outforskat område kommer uppsatsen också bidra till 

att öka kunskapen kring utbildningseffekter vad gäller röstöverlåtande. Uppsatsen kommer att 

gräva djupare i om skillnader finns mellan studenter på olika universitetsprogram till viljan att 

överlåta sin röst och i så fall hur dessa ser ut. Genom detta ska uppsatsen svara på frågan: Är 

det möjligt att utbilda bort viljan att överlåta sin röst? 
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1.2	Syfte	
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka den övergripande frågan: Är det möjligt att utbilda bort 

viljan att överlåta sin röst? Tidigare studier visar att utbildning är avgörande men inte hur det 

skiljer sig utbildningar emellan. Handlar det endast om att individer fortsätter gå i skolan, om 

allmän akademisk utbildning eller om utbildning som berör samhället och/eller det 

demokratiska systemet?  

 

Tidigare forskning (se nästa kapitel) har dock inte berört hur attityden till röstöverlåtande 

skiljer sig åt mellan studenter som är antagna till olika högskoleutbildningar. Således är det 

befogat att i den här uppsatsen fokusera på en aspekt som lämnats oberörd tidigare, det vill 

säga att gå djupare in i sambandet mellan utbildning och demokratiskt deltagande genom att 

undersöka om skillnader högskoleprogramstudenter emellan finns och om resultatet visar på 

detta: Hur skillnaderna ser ut. Utifrån teorier om röstöverlåtande kommer uppsatsen därför i 

nästa kapitel att isolera beståndsdelarna i sambanden mellan röstöverlåtande och 

utbildningsinriktning genom att formulera ett antal hypoteser. I kapitlet därefter utvecklas 

metoden för undersökningen, varpå resultaten från en för uppsatsen designad och genomförd 

enkätundersökning presenteras i det påföljande kapitlet. Uppsatsens slutsatser presenteras och 

diskuteras i det avslutande kapitlet.  

 

Att utbildning påverkar individens värderingar råder det inget tvivel om (Gandal et al 2005, 

1231). Det faller sig därför högst rimligt att anta att värderingar och attityder till, i detta fall, 

demokrati (här uttryckt genom viljan att överlåta sin röst) skiljer sig åt utbildningsinriktningar 

emellan.  Det är därför motiverat att fråga sig huruvida det är utbildning som sådan som är 

avgörande? Givet att en individ har en utbildning som gett denne ökad kunskap om det 

politiska systemet, demokrati och liknande, kommer denne då skilja sig från de som studerat 

lika länge med annat innehåll gällande attityd till demokratin? Vi kan nu formulera ett mer 

specifikt syfte med denna studie: att besvara frågan om vi kan utbilda bort viljan att överlåta 

sin röst genom att undersöka om skillnader gällande fenomenet finns universitetsutbildningar 

emellan och om så är fallet – hur skillnaden ser ut.   
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2.	Tidigare	forskning	och	teori	
 
Utgångspunkten i denna uppsats är, såsom berörts ovan, en tidigare studie som behandlar ett 

tidigare okänt fenomen i svensk kontext, nämligen det faktum att viljan att överlåta sin röst är 

stor bland svenska unga vuxna men att högre utbildning tycks vara en faktor som minskar 

sannolikheten att en individ ska vara beredd att överlåta sin röst (Lindberg & Svensson 2012, 

38). Ett skifte har ägt rum i tron på demokratin i Sverige, främst bland unga och detta belyses 

i studien som har World Values Survey-undersökningen från 2011 som utgångspunkt. 

Undersökningen som ägde rum 2011 visar på att: 

 

• Var femte ung svensk mellan 18 och 29 kan tänka sig att sälja sin röst för en mindre 

summa pengar 

• Var fjärde ung anser att det inte är viktigt att få leva i en demokrati 

• Var fjärde ung svensk anser också att det vore positivt som Sverige styrdes av en stark 

ledare som inte behöver bry sig om allmänna val 

• Nästan 15 procent av de unga tycker att ett militärstyre i Sverige skulle vara positivt 

(Lindberg & Svensson 2012, 9). 

 

Detta är något nytt för Sverige. Tidigare har undersökningar berörande samma frågor visat att 

svenskar överlag, i samtliga åldrar, värderar demokrati högt. Hela 96-98 procent visar 

vanligtvis ett starkt stöd till demokrati i Sverige och tar också samtidigt starkt avstånd från 

odemokratiska värderingar som diktaturstyre (Lindberg & Svensson 2012, 10).   

 

Kritik har också riktats mot studien, denna har bland annat behandlat att frågorna som ställts 

varit verklighetsfrämmande för de yngre (Lindberg & Svensson 2012, 29). Detta skulle i sin 

tur leda till att svaren i undersökningen blev oseriösa. Något som talar emot detta är att 

samma undersökning har utförts i Danmark med ett helt annat resultat, där visar resultatet 

precis som det tidigare gjort i Sverige, ett genomsyrande stöd för demokratin men att unga 

tenderar till att vara aningen mer radikala. Därmed bör teorin om att frågorna var 

verklighetsfrämmande för de unga kunna förkastas. Sverige sticker således ut i jämförelse 

med andra länder. Ett samhälleligt problem går som således att urskilja genom att viljan att 

överlåta sin röst samt att en lägre tilltro till demokratin som sådan riskerar att underminera 

systemet (Lindberg & Svensson 2012, 33). 
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Lindberg & Svensson påvisar flera tänkbara orsaker. Skarp kritik riktas mot 

kommunaliseringen av skolan, en reform som enligt författarna i sin tur har skapat en skola 

som orsakar utanförskap (Lindberg & Svensson 2012, 18). Att det ska handla om ett direkt 

missnöje med ”etablissemanget” anses inte heller spela roll. De väljare som i undersökningen 

2011 visar vilja till att överge sin övertygelse och sälja sin röst skulle från början – innan 

möjligheten att sälja fanns – lägga sin röst på allt från Vänsterpartiet till Moderaterna och 

Sverigedemokraterna. Inget parti är överrepresenterat i undersökningen. Lindberg och 

Svensson påvisar vidare att religion inte påverkar viljan att sälja sin röst. Hur mycket en 

person betonar individuella värderingar spelar inte heller någon roll. Faktorer som hur aktiv 

en person är i föreningar eller nyhetskonsumering faller också bort som förklaring till 

fenomenet. På förhand är det också lätt att tro att variabeln kön skulle visa skillnad och 

eventuellt ge en förklaring men så är inte fallet heller. Således är det till exempel inte 

huvudsakligen unga män som påvisar anti-demokratiska värderingar.  Argumentationer att det 

flyttar in odemokratiska medborgare till följd av flyktingmottagande kan inte heller påvisas i 

undersökningen, tvärtom visar invandrare starkare stöd till demokrati än personer vars båda 

föräldrar är födda i Sverige och utlandsfödda håller hårdare i sin röstsedel än andra (Lindberg 

& Svensson 2012, 91). Det som i rapporten visar sig vara avgörande för viljan att överlåta sin 

röst är samtidigt stödet för en stark ledare. Detta samband är inte på något sätt konstigt 

eftersom de som visar lågt stöd för demokrati som styrsystem också är mer benägna att sälja 

sin röst för pengar. Förutom ålder är den avgörande faktorn i undersökningen gällande viljan 

att sälja sin röst utbildning. Huvudslutsatsen hos Lindberg och Svensson är således att 

utbildning är det avgörande för synen på demokrati och viljan att överlåta sin röst.  

 

Ju lägre utbildning en individ i Sverige har, desto högre är risken att denna inte värderar 

demokrati högt. Ett högt politisk deltagande tillsammans med hög tilltro till andra människor i 

samhället innebär också att rösten på valdagen värderas högt. Ju högre utbildning en person 

har desto mer liberal tenderar denne att bli längs en auktoritär – liberal skala enligt tidigare 

forskning (Lindberg & Svensson 2012, 93). Således torde denna grupp också ha ett högre stöd 

för demokrati som styrsystem då de värderar att få vara delaktiga i att bestämma hur samhället 

ska styras och utvecklas.  För att kunna relatera till tidigare forskning kring fenomenet anses 

det också av relevans att ställa frågor som berör politiskt intresse. Detta då det har visat sig 

vara en förklarande faktor för hur benägen en individ är att överlåta sin röst (Lindberg & 

Svensson 2012, 92). I den tidigare studie som uppsatsen tar avstamp i mäts politiskt intresse 
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genom en självskattningsskala. För att kunna jämföra den här studiens slutsatser med den 

tidigare studien behåller uppsatsen detta sätt att mäta politiskt intresse. Dock görs i den här 

uppsatsens studie en tudelning av politiskt intresse i dels ett självskattningsmått och dels i ett 

mer objektivt mått på politiskt intresse, i form av politisk kunskap. När det gäller frågor kring 

politisk kunskap tar denna studie avstamp i frågor som Laboratory of Opinion Research 

(LORE) vid Göteborgs Universitet använder regelbundet inom ramen för Medborgarpanelen, 

där även politisk kunskap mäts. Detta i syfte att kunna urskilja en eventuell utbildningseffekt 

av det politiska intresset. Respondenterna får i den här studien även skatta hur politiskt 

intresserade de var när de påbörjade sin utbildning men också hur intresserade de är nu (se 

metodkapitlet för en utvecklad diskussion kring detta).  

2.1	Effekter	av	utbildning	–	en	överblick	samt	hypoteser	
 
Staffan Lindberg och Richard Svensson pekade således på ett antal faktorer som påverkar 

viljan att sälja sin röst, däribland utbildning. Den här uppsatsen tar detta som utgångspunkt. 

Den som vill öka den demokratiska medvetenheten hos befolkningen i allmänhet och minska 

andelen i befolkningen som är villig att överlåta sin röst i synnerhet, skulle således i ljuset av 

Lindberg och Svenssons studie kunna rekommendera att en större andel av befolkningen 

utbildas på högskola. Den första hypotesen som kommer att undersökas här är därför: 

 

H1: Det finns ingen skillnad mellan studenter på olika 

högskoleprogram när det gäller viljan att överlåta sin röst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men är det verkligen så enkelt att vi bara kan ”utbilda bort” viljan att överlåta sin röst? 

Handlar de effekter av utbildning som Lindberg och Svensson observerat om utbildning i sig 

eller finns det ytterligare skillnader beroende på vilken typ av utbildning studenterna läst? 

Syftet med den här uppsatsen är att gå djupare in i sambandet mellan utbildning och 

Högre 
utbildning 

Överlåta 
röst 
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demokratiskt deltagande genom att undersöka om skillnader högskoleprogramstudenter 

emellan finns och om resultatet visar på detta: Hur skillnaderna ser ut.  

 

Det finns goda belägg som styrker att utbildning förändrar värderingar hos individer. 

Exempelvis en studie på ekonomistudenter som visar på skillnader på värderingar under första 

året på programmet i jämförelse med sista (Gandal et al 2005, 1231). I den studien delades 

värderingar in i fem kategorier och respondenterna fick fylla i hur viktigt dessa var för dem:  

 
• Makt (auktoritet och rikedom)  

• Prestation (inflytelserik, framgångsrik) 

• Hedonism (hur mycket livet ”uppskattas”) 

• Välvilja (hur lojal individen är till sina närmsta, förlåtande etc) 

• Universalism (syn på social rättvisa, skyddande av miljön, hur högt värderas jämlikhet 

etc.).  

 

En jämförelse gjordes både mellan första och sista året hos ekonomistudenter men också med 

andra program. En slutsats som kan dras utifrån denna tidigare studie är att värderingar skiljer 

sig åt bland studenter inom olika utbildningar. Ekonomstudenter tenderar till att värdera makt 

och prestation högre än andra studenter samt anse att jämlikhet är mindre viktigt än andra 

utbildningsinriktningar (Gandal et al 2005). En annan studie, Harring, Jagers & Matti (2016), 

påvisar att det å ena sidan finns många tidigare studier som indikerar att statsvetare genom sin 

utbildning blir mer reflekterande och får ökat stöd samt tro på det demokratiska systemet och 

till sina medmänniskor på grund av att studenterna under utbildningens gång lär sig värdet av 

sådana normer. Å andra sidan finns också belägg för att högre utbildning får motverkande 

effekt samt att högre utbildade har lättare att identifiera sociala dilemman där en skepsis finns 

hos gruppen att göra något för allmänheten om övriga medborgare i sin tur gör det samma 

(Harring, Jagers & Matti 2016, 3). Detta visar att det i tidigare studier finns en tvetydighet 

kring vilken effekt utbildning har på individers värderingar.  

 

Tidigare studier indikerar således att värderingar skiljer sig åt mellan studenter på olika 

högskoleprogram samt att utbildning förändrar individers värderingar och tankesätt. Därmed 

är det också rimligt att testa huruvida det finns ett direkt samband mellan typ av utbildning 

och viljan att överlåta sin röst. Således är den andra hypotesen som undersöks här: 
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H2: Viljan att överlåta sin röst skiljer sig åt mellan 

studenter på olika universitetsprogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningen som nu har berörts utgör exempel på att skillnader i attityder och värderingar 

finns mellan utbildningar samt att värderingar förändras under utbildningens gång. En 

jämförelse mellan ekonomiutbildningen och andra samhällsvetenskapliga utbildningar (som 

också slogs ihop till en grupp) gjordes också av Gandal et al (2015). Resultatet av jämförelsen 

visar att ekonomerna bryr sig mindre om jämlikhet än övriga samhällsvetarstudenter och att 

makt är viktigare för gruppen ekonomer jämfört med andra samhällsvetarstudenter (Gandal et 

al 2005, 1232). Med utgångspunkt i detta kan det också anses vara rimligt att anta att 

värderingar gällande hur hög tilltro till andra människor samt politisk intresse skiljer sig 

universitetsutbildningar emellan. Det är också rimligt att anta att graden av politiskt intresse 

skiljer sig åt hos studenter inom olika program. Det förefaller också sannolikt att studenter 

som väljer att studera statsvetenskap har ett högre politiskt intresse än exempelvis studenter 

som studerar till civilingenjör eller till sjuksköterska. En av slutsatserna Lindberg & Svensson 

påvisar (2012, 92) är att ett högt politiskt intresse också innebär att en individ är mindre 

benägen att överlåta sin röst vid ett val.  

 

Med detta sagt är det motiverat att i denna uppsats anta att personer med olika grad av 

politiskt intresse väljer olika utbildningar och därmed får varierad kunskap under 

utbildningens gång. Att lägga till variabeln politiskt intresse innebär således att ytterligare en 

förklaringsfaktor kring sambandet mellan utbildning och viljan att överlåta sin röst skulle 

kunna uppdagas. Det finns tidigare forskning som visar att statsvetare inte alls får högre 

demokratiska normer (värderar demokrati) högre än andra och att dessa värderingar inte 

påverkas i positiv bemärkelse under utbildningens gång. Harring, Jagers och Mattis studie om 

statsvetarstudenters uppfattningar om demokrati och legitimt styre gällande miljöskydd visar 

Överlåta 
röst 

Högre 
utbildning 

(H1) 

Utbildnings-
inriktning 

(H2) 
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till exempel att högre utbildning i samhällsvetenskap inte leder till starkare demokratiska 

normer, i vilket fall inte när det gäller miljöskydd (2016, 1).  

 

Detta säger emot H1 i bemärkelsen att det skulle vara innehållet i utbildningen – 

statsvetarstudenter får högre kunskap om Sveriges demokratiska system men även alternativa 

styrsystem som olika former av diktatur och vad dessa innebär. Därmed är det motiverat att ta 

variabeln politiskt intresse vidare i studien. Om det inte handlar om innehållet i utbildningen 

som exempelvis styrsystem, kan det då ha att göra med politiskt intresse? Det är rimligt att 

anta att studenter som söker till statsvetenskapliga programmet har ett högre politiskt intresse 

än studenter på sjuksköterskeprogrammet eller de som läser maskinteknik. Med förankring i 

Lindberg & Svenssons rapport är det sannolikt att individer som har ett högt politiskt intresse 

(oavsett utbildning) kommer att vara mindre benägna att överlåta sin röst. Det är också troligt 

att det politiska intresset skiljer sig åt i olika utbildningsinriktningar. 

  

H3: Politiskt intresse har en påverkan på viljan att överlåta 

sin röst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politiskt intresse mäts här, till skillnad från i Lindberg och Svensson (2012) på två olika sätt, 

dels genom ett subjektivt mått på politiskt intresse (h3) genom självskattning men också med 

ett objektivt mått. Det objektiva måttet kommer att ta reda hur mycket politisk kunskap 

respondenterna besitter. Politisk kunskap mäts här på samma sätt som Medborgarpanelen i 

våg 10 samt 14 som Laboratory of Opinion Research (LORE) vid Göteborgs universitet driver 

(läs mer på www.lore.gu.se).  Detta genom att ställa ett antal kunskapsfrågor, för att se 

huruvida svarspersonerna endast säger sig vara politiskt intresserade, eller om de faktiskt är så 

Utbildnings
inriktning 

(H2) 

Politiskt 
intresse 

(H3) 

Överlåta 
röst 

Högre 
utbildning 

(H1) 



 

9 

intresserade att de besitter sådan politisk kunskap som är rimlig att förvänta sig av någon som 

inte bara säger sig vara intresserad. Det är rimligt att anta att en individ med högt politiskt 

intresse också omsätter det intresset genom regelbunden konsumtion av nyhetssändningar, 

debattartiklar och liknande och således kan svara på frågor som behandlar aktuell politisk 

nyhetsrapportering och basala frågor om svensk politik.  
 

H4: Politisk kunskap har en påverkan på viljan att överlåta sin 

röst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Således ser den slutliga figuren av vad uppsatsen avser att undersöka ut som nedan visar. De 

svarta pilarna utgör hypoteserna som tidigare är uppställda samt motiverade. Pilarna som inte 

är svartmarkerade är till skillnad mot de svarta inte motiverade på samma sätt. Däremot kan 

det vara av intresse att i analysen undersöka förhållandet mellan dessa, om de har ett samband 

eller rent utsagt påverkar varandra. Detta för att kunna redovisa tydligare resultat och 

säkerställa att en faktor som kan tänkas vara påverkande inte utelämnas. Med beaktning av 

motiveringen till H4 är sambandet mellan denna och H3 intressant att undersöka även om 

detta inte är hypotiserat, det är i vilket fall något som kommer att undersökas för att också 

kunna underlätta undersökningen av H3 och H4. Genom att undersöka dessa hypoteser 

kommer studien att kunna besvara den övergripande forskningsfrågan: Kan vi utbilda bort 

viljan att överlåta sin röst?   

Högre 
utbildning 

(H1) 

Politiskt 
intresse 

(H3) 

Politisk 
kunskap 

(H4) 
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3.	Metod	och	analys	
	
3.1	Metod	
Metoden för att testa hypoteserna är empirisk och kvantitativ. Empirisk i den meningen att 

undersökningens syfte är att ta reda på hur något faktiskt ligger till, inte hur det bör vara som i 

en normativ studie. Den är också kvantitativ då det är en större mängd enkätsvar som 

efterfrågas för att kunna besvara forskningsfrågan. Alternativ till enkätundersökning skulle 

kunna ha varit att göra djupgående samtalsintervjuer med personer som skulle ha viljan att 

överlåta sin röst. Möjligheten att fånga upp respondenter som visat sig ha viljan att överlåta 

sin röst vid ett val hade såklart varit givande på flera sätt men jämförelsen av uppsatsens 

slutsatser med Lindberg & Svenssons studie hade försvårats. Givet syftet i uppsatsen är 

metoden som valts den bäst lämpade då den möjliggör statistiskt säkerställda slutsatser. 

 

Den valda metoden ska hjälpa till att besvara hur olika programstudenter ställer sig till 

fenomenet att sälja sin röst och syftet är att kunna generalisera med hjälp av en enkät. 

Studiens karaktär är teoriutvecklande i bemärkelsen att en ny uppdelning av population testas. 

Precis som omnämnts tidigare visar tidigare forskning att utbildning är avgörande men denna 

studie vill förklara mer detaljerat vilken eller om typ av utbildning spelar roll. Således vill vi 

hitta mer detaljerade förklaringsfaktorer av kompletterande karaktär (Esaiasson et al 2012, 

112). 

 

Det är fenomenet att sälja sin röst som ska undersökas och detta är också den beroende 

variabeln. Med hjälp av denna studie görs en prövning om typ av utbildning spelar roll, 

således blir utbildningsprogram den oberoende variabeln som ska förklara den beroende 

(Esaiasson et al 2012, 50-51). Detta kompletteras med att även undersöka variabeln politiskt 

intresse. Politiskt intresse är en beståndsdel som innan enkätsvaren samlats in och analyserats 

tros ha en påverkan ”på vägen” till viljan att sälja sin röst men också till valet av 

utbildningsprogram. Uppsatsen ska undersöka om: 

 

• Ett samband finns mellan studenter på olika utbildningsinriktningar till viljan att 

överlåta sin röst vid ett allmänt val eller inte (H1 och H2) 

• Politiskt intresse har en påverkan på viljan att överlåta sin röst (H3) 

• Politisk kunskap har en påverkan på viljan att överlåta sin röst (H4) 
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• Studenter med olika politiska intresse väljer olika utbildningar samt om det politiska 

intresset förändras under studietiden 

• Politiskt intresse och politisk kunskap har ett samband 

 

För att kunna testa hypoteserna krävs först och främst en mätning av en population som har 

utökad kunskap om demokratiska politiska system. Därmed är det högst rimligt att låta en 

grupp som ska delta i undersökningen vara statsvetarstudenter. Då kunskap också finns 

gällande att värderingar förändras under utbildningars gång är det också motiverat att mäta 

studenter som är i slutfasen av sin utbildning, det vill säga statsvetarstudenter i årskurs två 

eller tre. Anledningen till detta är att säkerställa att utbildningseffekten gällande förändringen 

av studenternas värderingar skett.  

 

För att kunna besvara och testa hypoteserna behövs också att en eller flertalet andra 

studentgrupper involveras i studien för att möjliggöra en jämförelse studentgrupperna 

emellan. Att mäta en teknisk utbildning förefaller sig rimligt då det är en typ av utbildning 

som inte berör politiska system. Exempel på dessa är civilingenjör med inriktning 

maskinteknik eller väg och vatten. Andra grupper som anses vara av värde att mäta är 

studenter som läser till sjuksköterska eller fysioterapeut då dessa är speciella i den formen att 

dessa är yrkesförberedande universitetsutbildningar. Det är inte omotiverat att också anta att 

det politiska intresset för åtminstone vårdfrågor ökar under utbildningens gång och ett 

tänkbart scenario är att det också skulle kunna innebära en ”spill-over”-effekt och därmed ge 

ett allmänt ökat politiskt intresse.  

 

Valen som är gjorda i och med detta är av strategisk karaktär och detta tillvägagångssätt är 

gynnsamt för teorin. Om teorin inte får stöd i denna studie är det då inte heller rimligt att stöd 

uppnås vid en situation som är svårare för denna (Esaiasson et al 2012, 162).  

Metoden som sådan är hypotetisk-deduktiv. Denna innebär att det finns: 

1) Ett problem (viljan att överlåta sin röst) 

2) Hypotes(er) (H1-H4) 

3) När testet utförs måste testet i fråga förbjuda något (vara falsifierbart)  

4) Genom observation kontrolleras hypotesen (enkätundersökningen) 

5) När testet utförts förkastas om det förbjudna inträffar (visar sig vara falskt) Visar sig 

testet att hypotesen falsifieras kan en ny hypotes sättas upp. 

6) När en hypotes ej falsifieras, korroboreras denna (Molander 2003, 127-129). 
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Korroboration innebär att en hypotes överensstämmer med observationerna eller 

experimentet. Hypotesen i fråga blir starkare och får en högre grad av korroboration ju fler 

tester och undersökningar denna klarar av utan att falsifieras (Molander 2003, 127).  

3.2	Enkätundersökning	
	
Enkätundersökningen består av samma frågor som ställdes i World Value Survey 2011 

gällande att sälja sin röst vid ett allmänt val. Detta för att stärka den interna valideten (vara 

säkra på att mäta det som avses). Eftersom denna studie också lägger fokus på politiskt 

intresse undersöks detta på samma sätt som i ovanstående undersökning. Däremot nöjer sig 

inte den här studien med endast en självsskattningsskala gällande politiskt intresse.  Först och 

främst behålls självsskattningsdelen men den delas upp i två steg, först kommer frågan ställas 

om hur intresserad respondenten var av politik innan universitetsutbildningen påbörjades. För 

att kunna undersöka utbildningens effekt gällande politiskt intresse tillfrågas respondenten att 

också självskatta hur intresserade av politik de är nu. Genom detta skapas en möjlighet att 

kunna undersöka en utbildningseffekt gällande politiskt intresse. Ett ytterligare tillägg mot 

World Value Survey-undersökningen 2011 är att ställa ett antal kunskapsfrågor i likhet med 

frågor som ställts i Medborgarpanelen våg 10 samt 14. Anledningen till att frågorna ställts i 

öppen karaktär är med anledning att utesluta möjligheten att chansa in rätt svar. Denna 

möjlighet finns om färdiga svarsalternativ finns i enkäten. Vid ett sådant scenario minskas 

reliabiliteten och därmed också validiteten (Carpini & Keeter 1993, 1183). Frågorna som 

kommer att ställas till respondenterna i enkäten för att säkerställa att det politiska intresset 

inte bara finns i subjektiv mening är:  

 

1) Hur många platser finns i Sveriges riksdag? (349) 

2) Vilka partier sitter i regeringen just nu? (Socialdemokraterna och Miljöpartiet) 

3) För vilket parti är Jonas Sjöstedt partiledare? (Vänsterpartiet) 

4) Vad kallas ett styrsystem där en kung eller kejsare styr? (Absolut monarki) 

5) Vilken typ av demokrati har Sverige? (Representativ/parlamentarisk demokrati) 

 

Samtliga frågor med undantag för fråga nummer fyra bör anses kunna besvaras korrekt av en 

politiskt intresserad respondent som regelbundet konsumerar nyheter. Fråga fyra är en 

”utslagsfråga” för att kontrollera skillnader mellan statsvetare och övriga 

utbildningsinriktningar. Det kan såklart vara så att även respondenter som har ett högt 
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politiskt intresse och inte läser statsvetenskap lyckas svara rätt på samtliga frågor, inkluderat 

fråga fyra.  

 

Studien som gjordes 2011 av Lindberg & Svensson var i betydligt större omfång och frågorna 

som berörs i boken ”Rösträtt till salu – det nya hotet mot demokratin” vilar på en 

enkätundersökning från World Value Survey 2011. För att ta den studien vidare görs ett 

tillägg för att gräva djupare just gällande sambandet mellan viljan att överlåta sin röst och 

utbildning och om det skiljer sig åt beroende på utbildningsinriktning, politiskt intresse och 

allmän politisk kunskap. Om en respondent hävdar att denne har högt politiskt intresse men 

har svarat fel på samtliga kunskapsfrågor bör detta vara en indikation på att det antingen inte 

är i svensk kontext eller helt enkelt så att självskattningen är fel.  Därmed har många frågor 

som ställdes gällande demokratisyn 2011 och stöd för alternativa styrsystem fallit bort i denna 

undersökning.  

 

Genom att ställa frågor som berör politisk kunskap innebär att ett isolerande kring 

utbildningens påverkan på viljan att sälja sin röst. Samtidigt kommer en jämförelse gällande 

politiskt intresse och kunskap kunna genomföras. För att besvara H1 och H2 kommer svaren 

från fråga 4.1 och 4.2 användas i enkäten. Dessa anses besvara de två första hypoteserna i 

likhet med Lindberg och Svenssons studie. Gällande H3 är det främst självskattningsskalorna 

som kommer användas som tillägg till frågorna berörande ett eventuellt överlåtande av sin 

röst. För att besvara den sist uppsatta hypotesen kommer kunskapsfrågorna användas vilka 

också är motiverade tidigare i kapitlet. Dessa kommer poängsättas som rätt eller fel. Precis 

som ovan också bemöter kommer en analys också göras över förhållandet mellan de två sista 

hypoteserna ser ut. Enkäten åskådliggörs som Bilaga 1.  

3.3	Urval	
 
Ett strategiskt urval har gjorts i studien. Grupperna som behandlats är studenter som läser till 

statsvetare, rättsvetare, sjuksköterska, fysioterapeut samt studenter som läser till civilingenjör 

med inriktning väg och vatten samt maskinteknik. Samtliga studenter går i år två med 

undantag för fysioterapeuterna som var tredjeårsstudenter. Detta på grund av att studenterna i 

årskurs två var otillgängliga vid enkättillfället. Detta skulle kunna tänkas påverka resultatet i 

bemärkelsen att jämförelsen blir aningen mer problematisk. Däremot har studenterna som 

läser till fysioterapeut inte tagit del av någon högre kunskap om demokratiska system eller 

liknande under sitt tredje år. Utbildningseffekten som uppsatsen tidigare berört viktig för 
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studien kan således anses också ha verkställts hos studenterna i årskurs tre. Skillnaderna 

mellan olika åldersgrupper när det gäller viljan att överlåta sin röst är slående i Lindberg & 

Svenssons studie. De som är mellan 18-29 visar störst vilja att överlåta sin röst. (2012, 27). 

Den här undersökningen kommer att rimligtvis fånga in respondenter som till största del 

också tillhör samma åldersgrupp. Läsåret 2012/2013 var över 60 % av de nyantagna till 

högskolorna i Sverige under 22 år (Universitetskanslersämbetet 2014).  

 

Då besök har gjorts i klassrum med pappersenkäter har detta också inneburit högre 

svarsfrekvens än om enkäten skulle skickats ut via epost. Undantaget är sjuksköterskorna som 

svarat online på enkäten. Svarsfrekvensen hos dessa är dock lägre procentuellt än i andra 

klasser, trots att ansvarig lärare hjälpt till att uppmana till svar.  Det insamlade materialet ser 

ut som följer: 
Tabell 1  

 
Antal Procent 

Man 
68 43,9 

Kvinna 
84 54,2 

Totalt 
152 98,1 

Inte svarat 
3 1,9 

Totalt 
155 100 

Tabell över fördelning av kön  
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Stapeldiagrammet på föregående sida visar fördelningen av respondenter för respektive 

utbildningsinriktning, nedan visas fördelningen av ålder för hela urvalet.  

 
 

Resurser för att genomföra enkäten på fler universitet på liknande vis har inte funnits. 

Utbildningarna som valts ut i undersökningen anses dock vara representativa i hela riket.  

 

Då antalet studenter i varje grupp endast är i ett omfång av ungefär 30 stycken finns risken att 

resultaten inte kommer vara statistiskt säkerställda. Däremot är det inte sagt att resultaten 

kommer vara ointressanta. Om det exempelvis visar sig att det skiljer sig mellan olika 

högskoleutbildningar skulle detta vara en indikation på något som också i fortsättningen är 

värt att studera.  

 
När materialet är insamlat kommer analysen bestå i att först och främst sammanställa insamlat 

data i SPSS. När den delen är avklarad med svaren för varje grupp tar analysen vid. I och med 

att hypoteser är uppställda betraktas det högst passande att testa dessa i SPSS samt mäta 

signifikans och sambandstest. Om ett urskiljande efter korstabeller och sammanställning kan 

göras att statsvetarstunder enligt H1 är mindre benägna att sälja sin röst behöver signifikansen 

undersökas. Det är väsentligt att ta reda på om utfallet endast har med slumpen att göra eller 

om vi faktiskt kan säga något om populationen (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen 2010, 183). 

Därför är det av vital vikt att få ett tillräckligt stort urval för att minska risken att slumpen är 

avgörande, för få enkätsvar innebär också att svårigheter att uppnå signifikanta resultat ökar 

(Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen 2003, 397).  
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En annan del gällande enkäten och skapandet av denna har varit att beakta validiteten, att 

enkäten faktiskt mäter det den är tänkt att göra. Validitet delas av Esaiasson et al in i 

begreppsvaliditet och resultatvaliditet. Begreppsvaliditeten tillsammans med frånvaro av 

osystematiska och systematiska fel ger god resultatvaliditet (Esaiasson et al 2012, 57). Den 

här uppsatsen har gjort ett tydligt avstamp i en tidigare studie. Delvis har samma 

mätinstrument används men också med tillägg. Genom att ställa tydliga frågor om viljan att 

överlåta sin röst anses detta ge god grund till att enkäten faktiskt mäter fenomenet väl. Det 

politiska intresset mäts dels subjektivt genom självskattning vilket är en metod som använts 

vid flertalet tillfällen innan vid ansedda undersökningar som exempelvis World Value Survey 

2011. Det objektiva politiska intresset är mätt genom kunskapsfrågor av öppen karaktär vilket 

minskar sannolikheten för att respondenterna lyckas gissa rätt svar och därmed ge ett resultat 

som egentligen inte är sant. Genom att denna undersökning också har ett intresse av att vara 

jämförbar med den tidigare studien av fenomenet att överlåta sin röst innebär detta också att 

arbetet är kumulativt.  

 

Då enkäten dels har krävt en manuell rättning av kunskapsfrågorna har detta inneburit att 

risken för osystematiska fel ökat. Enkäten har rättats vid två tillfällen och resultatet har varit 

identiskt vid båda tillfällena. Samma sak gäller för ålder. Respondenterna har individuellt fått 

skriva sin ålder på enkäten, detta har medfört en högre arbetsbelastning och i likhet med 

kunskapsfrågorna har detta arbete gjorts vid två tillfällen, utfallet blev identiskt vid båda 

gångerna. Beräkningarna är gjorda i SPSS med hjälp av Statistisk verktygslåda (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen 2003) samt med hjälp av handledare. Beräkningarna som sådana anses 

vara rätt då SPSS gjort uträkningarna och att rätt saker är mätta är förankrade i litteraturen.  
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4.	Resultat	
	
4.1	H1	och	H2 
 
Tidigare studier har visat att ett påbörjande av utbildning på en högskola eller ett universitet 

har positiv effekt i bemärkelsen att individen då är mindre benägen att överlåta sin röst. Om 

detta stämmer bör det inte vara någon skillnad H1. Det vill säga, det är nivån på utbildning 

som spelar roll. Således torde ingen skillnad urskiljas vid testet av H1.  

 

Se bilaga 2 

 

Det som okulärt kan urskiljas är att det både i fallet att överlåta sin röst för en mindre summa 

pengar eller annan gåva samt i fallet att överlåta sin röst mot löfte om jobb är att skillnader 

finns. Statsvetare sticker ut. Det som också urskiljs i Bilaga 2 är att inga större skillnader 

finns mellan viljan att överlåta sin röst för en mindre summa pengar eller för ett löfte om jobb. 

Ett Cronbach’s Alpha-test avgör om det är möjligt att slå ihop svaren från de olika frågorna. 

Alltså att indexens komponenter beskriver samma sak. Testet visar:  

 

  

 
 

 

Enligt Esaiasson & Gilljam är tumregeln att få ett värde på 0,7 och högre för att detta ska visa 

på god skalbarhet (2012, 388). Då det i detta fall får värdet 0,661 bedöms det tillräckligt bra 

för att slå ihop frågorna då det vid en avrundning blir 0,7. Ett index skapas där var svar 

bedöms i poäng. Svaret ”ja, definitivt” ger 2 poäng, ”ja, möjligtvis” ger 1 poäng och svaret 

”nej” ger 0 poäng. Sammanfattningsvis kan en respondent få max 4 poäng och minst 0 poäng.  

 
Tabell 3 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Överlåta index 

Valid N (listwise) 

155 

155 

,00 4,00 ,5032 ,84802 

Beskrivning av index av viljan att överlåta sin röst. 

 

Anledningen till att skapa ett index är att det ger möjligheten att använda materialet som en 

kvantitativ variabel i SPSS. Det ger således potentialen att genomföra regressionsanalyser och 

Tabell 2  

Cronbach´s Alpha N of Items 

,661 2 
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t-tester. Detta innebär att materialet blir mer lätthanterligt men också mer tillförlitligt 

(Esaiasson & Gilljam 2012, 386). 

 

Statistiskt skiljer sig inte grupperna åt signifikant. Post Hoc-testet visar att inga skillnader 

finns mellan programmen till viljan att överlåta sin röst som vi kunde urskilja i Bilaga 2. 

Detta kan bero på att det insamlade datamaterialet är för litet, ett litet insamlat material 

försvårar möjligheten att uppnå signifikanta resultat (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2003, 

397). Se bilaga 3. Således kan H1 inte förkastas. 

 

Då en skillnad kunde noteras i Bilaga 2 skapas dummies i SPSS. Detta innebär i det här fallet 

att en grupp (statsvetarstudenterna) bryts ur och används som referensgrupp. Därmed kan ett 

test göras där övriga grupper ställs mot statsvetarstudenterna. Motiveringen till detta är att ett 

upptäckande av skillnad mellan statsvetare och övriga grupper gjordes. Statsvetarna blir 

därför referensgrupp som ovan nämnt (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2003, 339-340). 
Tabell 4 

 

 

Model 

 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

 

t 

 

 

Sig. B Std. Error Beta 

(Constant) ,067 ,219  ,304 ,761 

Maskin ,499 ,281 ,210 1,771 ,079 

Väg och vatten ,567 ,268 ,265 2,113 ,036 

Rättsvetenskap ,433 ,257 ,224 1,688 ,094 

Sjuksköterska ,407 ,293 ,158 1,390 ,167 

Fysioterapeut ,505 ,271 ,230 1,860 0,65 

Regressionsanalys av dummyvariabler, kontrollgrupp Statsvetare. 

 

Tabellen ovan visar att det finns signifikanta skillnader mellan statsvetare och övriga 

inriktningar med undantag för sjuksköterskorna. Ovanstående visar också det som kunde 

urskiljas i Bilaga 2. Det som är beaktansvärt är att resultatet nu är signifikant.  

 

Det direkta sambandet mellan utbildningsinriktning och viljan att överlåta sin röst är nu 

undersökt. Det finns också skäl att undersöka vidare om det finns något annat som också 

påverkar viljan att överlåta sin röst, något som inte syns när tester görs direkt mellan 

utbildningsinriktning och viljan att överlåta sin röst.  
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4.2	H3	–	politiskt	intresse	
 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

Korrelationstabell mellan politiskt intresse och viljan att överlåta sin röst. Tabell 3. 
 

Detta Pearson´s r-test visar att det finns ett samband mellan viljan att överlåta sin röst och 

politiskt intresse med signifikans på 90 %. Ju högre politiskt intresse en individ har, desto 

lägre är sannolikheten att denne är villig att överlåta sin röst. Detta resultat är också i 

förväntad riktning. 

 

Tabell 6 

Tabell för politiskt intresse för respektive utbildningsinriktning. 

 

Tabellen ovan visar också att det är skillnader mellan utbildningsinriktningar gällande 

politiskt intresse. De samhällsinriktade utbildningarna statsvetenskap och rättsvetenskap har 

ett högre medelvärde på politiskt intresse än övriga. Statsvetenskap sticker ut i denna mätning 

också vilket också samtidigt speglar det som kunde konstateras i Bilaga 2.   

 

Signifikanta skillnader i politiskt intresse går också att urskilja. För statsvetare är skillnaden 

signifikant på 95 % säkerhet gentemot samtliga av de andra utbildningsinriktningarna. Det är 

också signifikant skillnad mellan maskintekniker och rättsvetare på 90 %. Rättsvetare skiljer 

sig också signifikant åt mot sjuksköterskorna på ca 95 % säkerhetsnivå. Se bilaga 4. Således 

kan H3 korroboreras. 

Tabell 5 

Korrelation politiskt intresse och överlåta 

röst 

Politiskt intresse nu Överlåta röst 

Politiskt intresse nu Pearson Correlation 1 -138 

Sig. (2-tailed)  ,088 

N 155 155 

Överlåta index Pearson Correlation -138 1 

Sig. (2-tailed) ,088  

N 155 155 

Politiskt 

intresse nu 

 

Inriktning Stats-

vetenskap 

Maskin-

teknik 

Väg och 

vatten 

Rätts-

vetenskap 

Sjuksköterska Fysioterapeut 

Mean 5,0 2,83 3,13 3,78 2,74 2,93 

Std.Dev 0,926 1,337 1,279 1,368 1,327 1,438 
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4.4	H4	-	politisk	kunskap	
 
Förutom politiskt intresse är det också rimligt att anta att politisk kunskap har påverkan på 

viljan att överlåta sin röst. Därmed görs återigen ett Pearson´s r-test mellan viljan att överlåta 

sin röst och politisk kunskap. 
Tabell 7 

Korrelation över viljan att 

överlåta sin röst och kunskap 

Politiskt intresse nu Överlåta röst 

Överlåta röst Pearson Correlation 1 -165 

Sig. (2-tailed)  ,037 

N 155 155 

Kunskapstest Pearson Correlation -165 1 

Sig. (2-tailed) ,037  

N 155 155 

 

Resultatet visar att det precis som i fallet med politiskt intresse finns ett samband mellan 

politisk kunskap och viljan att överlåta sin röst. Desto högre politisk kunskap en individ har, 

desto lägre är sannolikheten att denne är villig att överlåta sin röst.  
Tabell 8 

Politisk 

kunskap 

      

Inriktning Stats-

vetenskap 

Maskin-

teknik 

Väg och 

vatten 

Rätts-

vetenskap 

Sjuksköterska Fysioterapeut 

Mean 3,4 1,17 1,33 1,75 1,89 0,678 

Std. Dev 0,507 1,029 1,295 1,214 1,196 0,772 

Tabell över kunskapstest för de olika utbildningsinriktningarna. 

 

Tabellen ovan visar att statsvetare på nytt sticker ut från de övriga grupperna, precis som i 

Bilaga 2 men också i politiskt intresse. De utbildningsinriktningar som sticker ut är 

fysioterapeuterna som har ett medelvärde på 0,7 rätt på kunskapsfrågorna och statsvetarna 

som har 3,4 rätt. Sjuksköterskorna är på andra plats i kunskapstestet. Således är det inte något 

samband mellan de samhällsinriktade utbildningsinriktningarna.  

 

Post hoc-testet visar att det är signifikanta skillnader i politisk kunskap mellan statsvetare och 

övriga utbildningsinriktningar på 95 % signifikansnivå. Övriga skillnader som går att urskilja 

är att den politiska kunskapen skiljer sig signifikant åt mellan rättsvetare och fysioterapeuter 

på 95 % signifikansnivå. Sjuksköterskorna skiljer sig också från fysioterapeuterna signifikant 

på 95 % signifikansnivå.  Se bilaga 5. Således kan H4 korroboreras. 
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Då variablerna politiskt intresse och politisk kunskap berörts bör dessa också testas i 

avseendet hur de förhåller sig till varandra. Det är inte orimligt att anta att dessa har ett 

förhållande till varandra då de båda har haft en påverkan på viljan att överlåta sin röst.  
Tabell 9 

 

 

Model 

 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

 

t 

 

 

Sig. B Std. Error Beta 

(Constant) -,042 ,219  -,194 ,847 

Politiskt intresse ,481 ,060 ,544 8,011 ,000 

Regressionsanalys av Kunskapstest och Politiskt intresse. Beroende variabel: Kunskapstest. 

 

Mycket riktigt visar regressionen ovan att politiskt intresse förklarar 54,4 % av politisk 

kunskap i denna studie. Resultatet är också signifikant.  

 

 
Skillnader mellan utbildningsinriktningarna går att urskilja i ovanstående graf. De båda 

yrkesförberedande, vårdinriktningarna sjuksköterska och fysioterapeut visar inget samband 

mellan politisk kunskap och viljan att överlåta sin röst. Som synes är det större sannolikhet att 

en individ är villig att överlåta sin röst när denne har presterat sämre på kunskapstestet.  

 

	



 

22 

Gällande en utbildningseffekt av politiskt intresse är en sådan möjlig att se: 

 

 

Det som okulärt kan urskiljas av histogrammen ovan är att samtliga program påvisar en 

ökning av det politiska intresset mot hur stort det var när utbildningen påbörjades. Även om 

denna är marginell så har en ökning skett. Bland statsvetarna är ökningen störst, där har 

ökningen näst intill ökat med en hel enhet.  
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5.	Är	det	möjligt	utbilda	bort	viljan	att	
överlåta	sin	röst?	
 

5.1	Slutdiskussion	
 
Syftet med den här uppsatsen var att besvara frågan om vi kan utbilda bort viljan att överlåta 

sin röst genom att undersöka om skillnader gällande fenomenet finns universitetsutbildningar 

emellan och om så är fallet – hur skillnaden ser ut.  Detta har undersökts genom att testa 

hypoteserna: 

• H1: Det finns ingen skillnad mellan studenter på olika 

högskoleprogram när det gäller viljan att överlåta sin röst. 

• H2: Viljan att överlåta sin röst skiljer sig åt mellan studenter på 

olika universitetsprogram 

• H3: Politiskt intresse har en påverkan på viljan att överlåta sin röst 

• H4: Politisk kunskap har en påverkan på viljan att överlåta sin röst. 

•  

Det första testet i SPSS (se Bilaga 2) visar att det finns skillnader mellan 

utbildningsinriktningarna och viljan att överlåta sin röst för en mindre summa pengar eller 

annan gåva. Det skiljer sig även mellan grupperna och viljan att överlåta sin röst mot löfte om 

jobb. Det som också kunde ses okulärt var att resultaten i Bilaga2 var snarlika. Ett 

Cronbach´s alfa test gjordes och det visade sig att det mycket riktigt stämde – de båda 

indexen mäter nära inpå samma sak – tillräckligt nära för att det är motiverat att slå ihop 

frågorna och skapa ett index med båda komponenterna inkluderat. Då antalet respondenter 

varit 155 totalt, utspritt på 6 grupper är det inte heller helt oväntat att det första post hoc-testet 

(Bilaga 3) saknar signifikans. Således bör H1 korroboreras.  

 

Som nämndes går det ändå att se skillnader mellan utbildningsinriktningarna. Genom att 

skapa dummies kunde ett nytt test göras och i detta kan de facto signifikanta skillnader 

åskådliggöras. Genom att låta statsvetare vara referensgrupp med motivet att dessa var den 

grupp som stack ut från övriga utbildningsinriktningar. Detta innebär att en tvetydighet 

uppstår gällande H1 och H2. Enligt det första post hoc-testet ska H1 korroboreras. Enligt 

dummy-testet ska istället H2 korroboreras och H1 falsifieras. I praktiken innebär detta att det 
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inte är möjligt att förkasta H1 då skillnaden mellan utbildningarna till viljan att överlåta sin 

röst inte är statistiskt säkerställd. Som tidigare berördes visar dummy-testet något annat, 

signifikanta skillnader åskådliggörs. Detta indikerar att det faktiskt råder skillnad mellan 

utbildningsinriktningarna och viljan att överlåta sin röst, framförallt mellan statsvetarstudenter 

och övriga studenter. Övriga studenter ligger i paritet med Lindberg & Svenssons studie.  

 

Gällande H3 och politiskt intresse kan följande slutsatser dras: det finns signifikanta 

skillnader mellan utbildningsinriktning och politiskt intresse. Det finns också ett signifikant 

samband mellan politiskt intresse och viljan att överlåta sin röst. Återigen sticker statsvetare 

ut från övriga grupper med rättsvetare som den näst mest politiskt intresserade gruppen. Det 

är också statistiskt säkerställt att politiskt intresse har en påverkan på viljan att överlåta sin 

röst. Resultaten speglar således återigen det som kunde urskiljas i Bilaga 2.  

 

Gällande H4 berörande politisk kunskap måste det första som berörs vara att ingen respondent 

fick alla rätt på kunskapstestet. Det rätta svaret ”Absolut monarki” på fråga 4 var frågan som 

ingen klarade av att få in rätt svar på. Slutsatsen av detta är att frågan helt enkelt inte 

fungerade. Trots att tester på enkäten har gjorts före enkäten skickades ut visade sig att den 

frågan nu i efterhand inte fungerade. Således bör också 4/5 rätt på kunskapsfrågorna vara 

något som skulle kunna räknas som full poäng. Detta har egentligen ingen betydelse när 

resultatet gällande kunskapsfrågorna åskådliggjorts. Statsvetargruppen har det högsta snittet 

vilket inte heller är förvånande. En annan fråga som i efterhand visat sig ha varit svår är 

frågan om vilka partier som sitter i regering just nu. Många respondenter har på denna fråga 

svarat samtliga eller vissa partier i riksdagen och inte de två i regeringsställning 

(Socialdemokraterna och Miljöpartiet). Endast spekulationer om vad detta beror på kan 

självklart göras men tänkbart är att det antingen handlar om att frågan läses för fort eller att 

fler tidigare trott inte vet skillnaden mellan regering och riksdag.  

 

Resultatet visar som känt att statsvetarna sticker ut genom att ha högsta medelvärdet på antal 

rätt. Fysioterapeuterna däremot har det lägsta medelvärdet i antal rätt vilket är 0,7. Vad 

grafen i resultatkapitlet visar är att politisk kunskap och viljan att överlåta sin röst inte har ett 

samband för fysioterapeuterna och sjuksköterskorna. Detta skulle kunna vara något för 

framtida studier att undersöka hur det kommer sig att just för de två yrkesförberedande-, 

omvårdsinriktade respondenternas vilja att överlåta sin röst inte är beroende av politisk 

kunskap.  
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Tillsammans med väg och vatten var fysioterapeuterna de som visade störst vilja att överlåta 

sin röst. Intressant är att sjuksköterskorna är de som efter statsvetarna är minst benägna att 

överlåta sin röst. Inom samtliga utbildningsinriktningar har det politiska intresset ökat i snitt 

mot hur respondenterna själva skattar sig från när de påbörjade sin utbildning till hur stort 

intresset är nu. 

5.2	Slutsatser	
 

Denna studie har påvisat indikationer på att det inte bara är utbildning i sig som spelar roll 

utan också vad denna omfattar. Ett högre politiskt intresse och högre politisk kunskap innebär 

att viljan att överlåta sin röst minskar. Värt att nämna är att den totala procentsatsen som 

svarat ”ja, definitivt” eller ”ja, möjligtvis” nästintill helt stämmer överens med Lindberg & 

Svenssons studie, denna studie visar ett total på 19,4 % och den tidigare studien visar ett total 

på 17 % (2012, 38). Statsvetarstudenterna är den grupp som visar mindre vilja än övriga 

utbildningsinriktningar att överlåta sin röst. Endast 6,7 % av statsvetarstudenterna är 

möjligtvis villig att överlåta sin röst mot en mindre summa pengar, ingen i gruppen är villig att 

överlåta rösten mot löfte om jobb. När testet av dummies genomfördes visade resultatet 

signifikanta skillnader till viljan att överlåta sin röst. Det är i enlighet med dummy-testet 

skillnader till viljan att överlåta sin röst mellan statsvetare och övriga undersökta 

utbildningsinriktningar, med undantag för sjuksköterskorna, mellan de och statsvetarna kan 

ingen signifikant skillnad urskiljas. Således är det skillnader utbildningsinriktningar emellan 

och att kategorisera akademiska utbildningar speglar därmed inte hela sanningen gällande 

företeelsen.  

 

Gällande politiskt intresse har signifikanta resultat redovisats. Dels har det politiska intresset 

som sådant en påverkan till viljan att överlåta sin röst, ju högre politiskt intresse, desto lägre 

sannolikhet att individen är villig att överlåta sin röst. Skillnader mellan 

utbildningsinriktningarna och politiskt intresse har också åskådliggjorts. Statsvetarstudenterna 

har ett högre intresse än övriga utbildningar. Således kan detta också kopplas till det som 

visades i Bilaga 2. En utbildningseffekt av politiskt intresse finns, samtliga 

utbildningsinriktningar visar på detta i positiv bemärkelse. När respondenterna fick besvara 

hur politiskt intresserade de var när de påbörjade sin utbildning visade det sig att 
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statsvetarstudenter är mer politiskt intresserade med följd av rättsvetarstudenter. Övriga 

utbildningsinriktningar visar ungefär samma politiska intresse.  

 

Politisk kunskap har också visat sig vara en förklaringsfaktor till om en individ är villig att 

överlåta sin röst. Ju högre politisk kunskap, desto lägre vilja att överlåta sin röst. Signifikanta 

skillnader mellan utbildningsinriktningarna har också redovisats. Däremot har politisk 

kunskap ingen påverkan på viljan att överlåta sin röst hos sjuksköterskestudenterna eller 

fysioterapeuterna.  

 

Variablerna H3-politiskt intresse och H4-politisk kunskap har också ett samband vilket 

visades i korrelationen i föregående kapitel. Således torde mer kunskap gällande politik också 

innebära att viljan att överlåta sin röst minskar.  

 

5.3	Framtida	forskning	
 

Då denna studie haft begränsade resurser, både i form av tid men också ekonomiska medel 

har det inneburit en begränsad undersökning. Vissa resultat har ändå kunnat uppnås trots det 

lilla urvalet och antal enkätsvar. Dock finns det möjligheter i framtida forskning att göra en 

liknande undersökning med ett större antal respondenter. Att genomföra en sådan 

undersökning med ett större representativt urval av universitetsstudenter skulle ge möjlighet 

att befästa om de indikationer som uppnåtts genom denna studie är sanna för hela 

populationen.  

 

Skillnaden mellan omvårdnadsinriktningarna är också något som framtida studier skulle 

kunna fortsätta undersöka. Sjuksköterskorna visade sig i den här undersökningen vara de som 

efter statsvetarna vara minst villiga att överlåta sin röst. Samtidigt är fysioterapeuterna 

betydligt mer villiga till detta. Det som förenar inriktningarna är för det första att det politiska 

intresset är likartat samt att politisk kunskap inte tycks ha någon påverkan på viljan att 

överlåta sin röst hos dessa. Tänkbart är att sjuksköterskorna behandlar etik i kursen 

Omvårdnad, Omvårdshandlingar, O0003H (LTU 2016). Huruvida detta har påverkan på dess 

vilja att överlåta sin röst blir i denna studie osagt men det är något som kan vara värt att 

undersöka i framtiden.  
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Om viljan att överlåta sin röst förblir oförändrad hos de som kan tänka sig det nu samt att 

trenden fortsätter i samma riktning i framtiden innebär det risker för demokratin i Sverige. 

Faran är då att riksdagen inte längre speglar folkets värderingar och således undermineras 

demokratin. Principen om en medborgare – en röst är då endast sann om rätt pris inte betalas. 

Uppsatsen visar på, att för att vända den här trenden räcker det bara en bit att utbilda svenska 

ungdomar, men för att nå ännu längre behöver även typ av utbildning och politiskt 

intresse/kunskap beaktas i framtiden. 

 



 

28 

6.	Bilagor	
6.1	Bilaga	1	

	
DRAFT

DRAFT

F3152U0P1PL0V0 09.05.2016, Page 1/1

EvaSys Enkätundersökning kandidatuppsats

Mark as shown: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically.

Correction: Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading results.

1. Bakgrundsinformation
1.1 Vilket program går Du på? Statsvetenskap Maskinteknik Väg och vatten

Rättsvetenskap Sjuksköterska Fysioterapeut
1.2  Kön Man Kvinna
1.3  Hur gammal är Du?

2. Politiskt intresse
2.1         Hur intresserad skulle Du säga att Du var av politik

när du påbörjade dina universitetsstudier?
Inte alls

intresserad
Mycket
intresserad

2.2         Hur intresserad skulle Du säga att Du är av politik nu? Inte alls
intresserad

Mycket
intresserad

3. Kunskapsfrågor
3.1  Hur många platser finns det i Sveriges riksdag?

3.2  Vilka partier sitter i regeringen just nu?

3.3  För vilket parti är Jonas Sjöstedt partiledare?

3.4  Vad kallas ett styrsystem där en kung eller kejsare styr?

3.5  Vilken typ av demokrati har Sverige?

4. Vid ett val
4.1  Tänk Dig att det var riksdagsval imorgon, tänk

på vilket parti Du skulle rösta på. Om en
riksdagsledamot från ett annat parti ordnade
jobb åt Dig eller någon i Din närhet, skulle du
då byta parti?

Ja, definitivt Ja, möjligtvis Nej

4.2  Tänk Dig samma scenario igen. Om en
riksdagsledamot från ett annat parti gav Dig en
mindre summa pengar eller annan gåva. Skulle
du då kunna tänka dig att byta parti?

Ja, definitivt Ja, möjligtvis Nej
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6.2	Bilaga	2		

Program * Sälja röst för pengar eller gåva Crosstabulation 

 
Sälja röst för pengar eller gåva 

Total Ja, definitivt Ja, möjligtvis Nej 

Program Statsvetenskap Count 0 1 14 15 

% within Program 0,0% 6,7% 93,3% 100,0% 

% within Sälja röst för 

pengar eller gåva 
0,0% 4,0% 11,2% 9,7% 

% of Total 0,0% 0,6% 9,0% 9,7% 

Maskinteknik Count 1 3 19 23 

% within Program 4,3% 13,0% 82,6% 100,0% 

% within Sälja röst för 

pengar eller gåva 
20,0% 12,0% 15,2% 14,8% 

% of Total 0,6% 1,9% 12,3% 14,8% 

Väg och vatten Count 1 7 22 30 

% within Program 3,3% 23,3% 73,3% 100,0% 

% within Sälja röst för 

pengar eller gåva 
20,0% 28,0% 17,6% 19,4% 

% of Total 0,6% 4,5% 14,2% 19,4% 

Rättsvetenskap Count 0 7 33 40 

% within Program 0,0% 17,5% 82,5% 100,0% 

% within Sälja röst för 

pengar eller gåva 
0,0% 28,0% 26,4% 25,8% 

% of Total 0,0% 4,5% 21,3% 25,8% 

Sjuksköterska Count 1 2 16 19 

% within Program 5,3% 10,5% 84,2% 100,0% 

% within Sälja röst för 

pengar eller gåva 
20,0% 8,0% 12,8% 12,3% 

% of Total 0,6% 1,3% 10,3% 12,3% 

Fysioterapuet Count 2 5 21 28 

% within Program 7,1% 17,9% 75,0% 100,0% 

% within Sälja röst för 

pengar eller gåva 
40,0% 20,0% 16,8% 18,1% 

% of Total 1,3% 3,2% 13,5% 18,1% 

Total Count 5 25 125 155 

% within Program 3,2% 16,1% 80,6% 100,0% 

% within Sälja röst för 

pengar eller gåva 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 3,2% 16,1% 80,6% 100,0% 
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Program * Överlåta röst för jobb Crosstabulation 

 
Överlåta röst för jobb 

Total Ja, definitivt Ja, möjligvis Nej 

Program Statsvetenskap Count 0 0 15 15 

% within Program 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Överlåta röst för 

jobb 
0,0% 0,0% 13,0% 9,7% 

Maskinteknik Count 1 6 16 23 

% within Program 4,3% 26,1% 69,6% 100,0% 

% within Överlåta röst för 

jobb 
33,3% 16,2% 13,9% 14,8% 

Väg och vatten Count 0 10 20 30 

% within Program 0,0% 33,3% 66,7% 100,0% 

% within Överlåta röst för 

jobb 
0,0% 27,0% 17,4% 19,4% 

Rättsvetenskap Count 0 13 27 40 

% within Program 0,0% 32,5% 67,5% 100,0% 

% within Överlåta röst för 

jobb 
0,0% 35,1% 23,5% 25,8% 

Sjuksköterska Count 2 1 16 19 

% within Program 10,5% 5,3% 84,2% 100,0% 

% within Överlåta röst för 

jobb 
66,7% 2,7% 13,9% 12,3% 

Fysioterapuet Count 0 7 21 28 

% within Program 0,0% 25,0% 75,0% 100,0% 

% within Överlåta röst för 

jobb 
0,0% 18,9% 18,3% 18,1% 

Total Count 3 37 115 155 

% within Program 1,9% 23,9% 74,2% 100,0% 

% within Överlåta röst för 

jobb 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Korstabell 1 på föregående sida och korstabell 2 på denna.  
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6.3	Bilaga	3		
Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   Överlåta_index   
Tukey HSD   

(I) Program (J) Program 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Statsvetenskap Maskinteknik -,49855 ,28143 ,487 -1,3111 ,3140 

Väg och vatten -,56667 ,26816 ,286 -1,3409 ,2076 

Rättsvetenskap -,43333 ,25674 ,542 -1,1746 ,3079 

Sjuksköterska -,40702 ,29290 ,733 -1,2527 ,4386 

Fysioterapuet -,50476 ,27133 ,431 -1,2881 ,2786 

Maskinteknik Statsvetenskap ,49855 ,28143 ,487 -,3140 1,3111 

Väg och vatten -,06812 ,23502 1,000 -,7467 ,6104 

Rättsvetenskap ,06522 ,22191 1,000 -,5755 ,7059 

Sjuksköterska ,09153 ,26289 ,999 -,6675 ,8505 

Fysioterapuet -,00621 ,23864 1,000 -,6952 ,6828 

Väg och vatten Statsvetenskap ,56667 ,26816 ,286 -,2076 1,3409 

Maskinteknik ,06812 ,23502 1,000 -,6104 ,7467 

Rättsvetenskap ,13333 ,20481 ,987 -,4580 ,7247 

Sjuksköterska ,15965 ,24863 ,988 -,5582 ,8775 

Fysioterapuet ,06190 ,22283 1,000 -,5814 ,7052 

Rättsvetenskap Statsvetenskap ,43333 ,25674 ,542 -,3079 1,1746 

Maskinteknik -,06522 ,22191 1,000 -,7059 ,5755 

Väg och vatten -,13333 ,20481 ,987 -,7247 ,4580 

Sjuksköterska ,02632 ,23627 1,000 -,6558 ,7085 

Fysioterapuet -,07143 ,20895 ,999 -,6747 ,5318 

Sjuksköterska Statsvetenskap ,40702 ,29290 ,733 -,4386 1,2527 

Maskinteknik -,09153 ,26289 ,999 -,8505 ,6675 

Väg och vatten -,15965 ,24863 ,988 -,8775 ,5582 

Rättsvetenskap -,02632 ,23627 1,000 -,7085 ,6558 

Fysioterapuet -,09774 ,25205 ,999 -,8255 ,6300 

Fysioterapuet Statsvetenskap ,50476 ,27133 ,431 -,2786 1,2881 

Maskinteknik ,00621 ,23864 1,000 -,6828 ,6952 

Väg och vatten -,06190 ,22283 1,000 -,7052 ,5814 

Rättsvetenskap ,07143 ,20895 ,999 -,5318 ,6747 

Sjuksköterska ,09774 ,25205 ,999 -,6300 ,8255 
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6.4	Bilaga	4		

Dependent Variable:  

(I) Program Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Tukey HSD Statsvetenskap Maskinteknik 2,174* 0,438 0,000 0,91 3,44 

Väg och vatten 1,867* 0,417 0,000 0,66 3,07 

Rättsvetenskap 1,225* 0,399 0,030 0,07 2,38 

Sjuksköterska 2,263* 0,456 0,000 0,95 3,58 

Fysioterapuet 2,071* 0,422 0,000 0,85 3,29 

Maskinteknik Statsvetenskap -2,174* 0,438 0,000 -3,44 -0,91 

Väg och vatten -0,307 0,366 0,959 -1,36 0,75 

Rättsvetenskap -0,949 0,345 0,072 -1,95 0,05 

Sjuksköterska 0,089 0,409 1,000 -1,09 1,27 

Fysioterapuet -0,102 0,371 1,000 -1,17 0,97 

Väg och vatten Statsvetenskap -1,867* 0,417 0,000 -3,07 -0,66 

Maskinteknik 0,307 0,366 0,959 -0,75 1,36 

Rättsvetenskap -0,642 0,319 0,339 -1,56 0,28 

Sjuksköterska 0,396 0,387 0,909 -0,72 1,51 

Fysioterapuet 0,205 0,347 0,992 -0,80 1,21 

Rättsvetenskap Statsvetenskap -1,225* 0,399 0,030 -2,38 -0,07 

Maskinteknik 0,949 0,345 0,072 -0,05 1,95 

Väg och vatten 0,642 0,319 0,339 -0,28 1,56 

Sjuksköterska 1,038 0,368 0,059 -0,02 2,10 

Fysioterapuet 0,846 0,325 0,103 -0,09 1,78 

Sjuksköterska Statsvetenskap -2,263* 0,456 0,000 -3,58 -0,95 

Maskinteknik -0,089 0,409 1,000 -1,27 1,09 

Väg och vatten -0,396 0,387 0,909 -1,51 0,72 

Rättsvetenskap -1,038 0,368 0,059 -2,10 0,02 

Fysioterapuet -0,192 0,392 0,996 -1,32 0,94 

Fysioterapuet Statsvetenskap -2,071* 0,422 0,000 -3,29 -0,85 

Maskinteknik 0,102 0,371 1,000 -0,97 1,17 

Väg och vatten -0,205 0,347 0,992 -1,21 0,80 

Rättsvetenskap -0,846 0,325 0,103 -1,78 0,09 

Sjuksköterska 0,192 0,392 0,996 -0,94 1,32 
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6.5	Bilaga	5	
Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   Kunskapstest   
Tukey HSD   

(I) Program (J) Program 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Statsvetenskap Maskinteknik 2,22609* ,35964 ,000 1,1877 3,2644 

Väg och vatten 2,06667* ,34268 ,000 1,0773 3,0560 

Rättsvetenskap 1,65000* ,32809 ,000 ,7028 2,5972 

Sjuksköterska 1,50526* ,37429 ,001 ,4246 2,5859 

Fysioterapuet 2,72143* ,34673 ,000 1,7204 3,7225 

Maskinteknik Statsvetenskap -2,22609* ,35964 ,000 -3,2644 -1,1877 

Väg och vatten -,15942 ,30033 ,995 -1,0265 ,7077 

Rättsvetenskap -,57609 ,28357 ,330 -1,3948 ,2426 

Sjuksköterska -,72082 ,33595 ,270 -1,6908 ,2491 

Fysioterapuet ,49534 ,30495 ,584 -,3851 1,3758 

Väg och vatten Statsvetenskap -2,06667* ,34268 ,000 -3,0560 -1,0773 

Maskinteknik ,15942 ,30033 ,995 -,7077 1,0265 

Rättsvetenskap -,41667 ,26172 ,605 -1,1723 ,3390 

Sjuksköterska -,56140 ,31772 ,490 -1,4787 ,3559 

Fysioterapuet ,65476 ,28475 ,201 -,1674 1,4769 

Rättsvetenskap Statsvetenskap -1,65000* ,32809 ,000 -2,5972 -,7028 

Maskinteknik ,57609 ,28357 ,330 -,2426 1,3948 

Väg och vatten ,41667 ,26172 ,605 -,3390 1,1723 

Sjuksköterska -,14474 ,30193 ,997 -1,0165 ,7270 

Fysioterapuet 1,07143* ,26701 ,001 ,3005 1,8423 

Sjuksköterska Statsvetenskap -1,50526* ,37429 ,001 -2,5859 -,4246 

Maskinteknik ,72082 ,33595 ,270 -,2491 1,6908 

Väg och vatten ,56140 ,31772 ,490 -,3559 1,4787 

Rättsvetenskap ,14474 ,30193 ,997 -,7270 1,0165 

Fysioterapuet 1,21617* ,32209 ,003 ,2862 2,1461 

Fysioterapuet Statsvetenskap -2,72143* ,34673 ,000 -3,7225 -1,7204 

Maskinteknik -,49534 ,30495 ,584 -1,3758 ,3851 

Väg och vatten -,65476 ,28475 ,201 -1,4769 ,1674 

Rättsvetenskap -1,07143* ,26701 ,001 -1,8423 -,3005 

Sjuksköterska -1,21617* ,32209 ,003 -2,1461 -,2862 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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