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1 Inledning
”Den politiska demokratin kan på lång sikt endast fungera genom den enskilde
medborgarens engagemang och medverkan” (Lundquist 2001. s, 154)

Politik, medborgerligt inflytande och delaktighet är ord som ofta förknippas med
medborgardemokrati. Vikten av medborgarinflytande är av lika stor betydelse som att
besluten från politikerna ska grunda sig i folkets uppfattningar. Alla medborgare i
Sverige ska kunna få sin röst hörd, men de orden speglar tyvärr allt för sällan
verkligheten. (SOU 2016:5. s,19–22)

Delaktighet i politiken är ett ord som kan definieras olika, Agevall och Klasson menar
att deltagandet är något som kan förändras under en process. Olika aktörer såsom
tjänstemän eller de styrande politikerna kan tolka ordet deltagande på skilda sätt. Om
ett samhälle vill främja medborgarnas delaktighet så krävs det bland annat tid, olika
mötesplatser och kunskap för att kunna delta. Tiden bedömer medborgaren själv om
den vill avsätta eller inte, den punken styrs inte av någon annan en den enskilde.
Mötesplatser behövs för att kunna diskutera politik och kunskapen är något många
kommuner kan erbjuda, men det är upp till medborgaren själv att ta till sig den
möjligheten. (Agevall och Klasson 2000. s,112–113)

Det politiska deltagandet växte fram redan under 1960–1970-talen. Det var då en slags
reaktion mot det dåvarande representativa synsättet. Medborgarna ansåg att ju fler
som deltar i politiken desto bättre förutsättningar finns för en stärkt demokrati. Det
kan tilläggas att deltagandet i politiken funnits långt tillbaka i tiden, redan under
antikens Grekland stod medborgarna ansikte mot ansikte och framförde sina åsikter.
(Gilljam & Hermansson 2004.s, 126–128)
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I Sverige har vi demokratiskt styrelseskick och all offentlig makt ska utgå från folket.
Hur får då folket sin makt? Det första som kan komma till tanken är de allmänna
valen som sker vart fjärde år. Ett bra sätt för folket att påverka, men den politiska
processen däremellan är av stor vikt. Samhällets ständiga utveckling gör att det
klassiska deltagandet i politiken förändras. Som tidigare nämnt finns det olika
definitioner på vad politiskt deltagande är, men en tanke är att medborgaren utför en
handling och agerar aktivt. Politiskt deltagande är något som kräver både tid och
engagemang från medborgarens sida. (SOU 2016:5. s,19–22)

En annan viktig grund för politiskt deltagande är jämlikhet bland medborgarna, som
går att dela upp i tre olika områden: politisk jämlikhet, ekonomisk jämlikhet och social
jämlikhet. I denna undersökning finns fokus på politisk jämlikhet. För att uppnå det
krävs det att någon form av ekonomisk jämställdhet föreligger. Beroende på var i
Sverige en person är bosatt ser förutsättningarna för att påverka olika ut. Ett ojämnt
deltagande är en av många farhågor som finns kopplat till medborgardemokratin.
(Bengtsson 2008. s, 67–69)

1.1 Problemformulering
En samhällsutveckling sker runt omkring oss i en hög hastighet året runt, varje dag
och varje timme. Utvecklingen och de förändringar som sker är viktig att diskutera.
Förändringarna kan handla om ekonomin, kunskapsnivån eller att värderingar hos
oss medborgare förändras. En utmaning som kommer med samhällsutvecklingen är
medborgarnas förändrade mönster kring politiskt deltagande. Att deltagande sjunker
är ett allvarligt problem, då den representativa demokratins legitimitet kan börja
ifrågasättas.
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Den representativa demokratin behöver hänga med i samhällsutvecklingen, och vara
uppmärksam på var nya kontaktytor kan finnas. Våra politiska partier har en viktig
roll genom att vara länken mellan medborgarnas åsikter och beslutsfattarna. Att
engagera sig i olika politiska partier är något som har minskat genom åren. Utifrån ett
historiskt perspektiv så hade Sverige över 1,5 miljoner partipolitiska medlemmar år
1983. Drygt 1,1 miljoner tillhörde socialdemokraterna. (Göteborgs universitet 2014)
Socialdemokraterna fick en rejäl nedgång runt 1990-talet, efter att
kollektivanslutningen avvecklats. Politiska partier runt om i västvärlden kämpar för
att behålla sina medlemmar. Att vara medlem i ett politiskt parti är en form av
politiskt deltagande som har minskat. I figuren nedan så visas andel politiska
medlemmar i Sverige från år 1982–2014. (Kölln 2014, 4–10)

Figur 1 Andel politiska partimedlemmar
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När det blir färre medlemmar i partierna så blir denna länk mellan medborgare och
beslutsfattarna inte lika stark som den en gång var. Det minskade deltagandet i
politiska partier gör dock att andra forum lockar och tar plats. Det är viktigt att kunna
göra sin röst hörd även mellan valen, här finns det en chans för inflytande och nya
mötesplatser att växa fram. Möjligheterna för inflytande mellan valen är dessvärre
inte jämlikt, vissa har helt enkelt bättre förutsättningar. Personer med högre inkomst
är ofta mer engagerade mellan valen.
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De socioekonomisk starka och högutbildade grupperna har visat sig delta i större
utsträckning. I valet 2014 så skilde sig deltagandet stort mellan distrikten i Sverige, de
som hade högre utbildningsnivå var också mer engagerade i politiken. (SOU 2016:5.
s,75-79) Med denna informationen som bakgrund är det av stor vikt att ständigt föra
diskussion kring vår demokrati. En demokrati som förändras och som alla ska få vara
en del av. En sammanfattning av det politiska deltagandets problem är skillnaderna i
deltagandet och det som utmärker sig är den socioekonomiska standarden.

Figuren ovan fyller sitt syfte genom att påvisa att en tidigare stor del av ett politiskt
deltagande nu tar mindre plats. Att vara medlem i politiska partier är idag inte lika
centralt, men behöver för det inte vara sämre för medborgardemokratin. Andra
möjligheter för påverkan kan istället växa fram.

1.2 Syfte och frågeställning
Syftet med denna undersökning är att pröva ifall teorin om socioekonomisk standard
kan förklara omfattningen av medborgardemokrati bland Sveriges kommuner. För att
tydliggöra detta kommer olika analyser att genomföras.

Frågeställning
Påverkar socioekonomisk standard omfattningen av medborgardemokrati?
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2 Teoretiskt ramverk och tidigare forskning
I detta avsnitt kommer jag att presentera min teori och tidigare forskning som berör
politiskt deltagande, samt vad som kan tänkas påverka detta.
Min teori är att socioekonomisk standard påverkar graden av politiskt deltagande.
Teorier kring hur människor deltar politiskt har funnits länge. Kunskaper om hur
socioekonomisk standard påverkar deltagandet är något som ständigt utvecklas.
Brady m.fl. (1995) har en teori kring politiskt deltagande kopplat till resurser, till
exempel tid och pengar. Dessa faktorer är något som är ojämnt fördelat bland
medborgare och i samhället. Den ekonomiska förutsättning är den faktorn som tycks
påverka politiskt deltagande mest. (Brady, Verba och Schlozman 1995. s, 271–274)

2.1 Tidigare forskning om politiskt deltagande
I en bok som är skriven av Verba och Nie (1972) diskuteras olika samband mellan
representativa ledare och politiskt deltagande från medborgarnas sida. De tar upp
både hur det förväntas se ut och hur de själva ser på sambandet. Deras uppfattning
presenteras som olika hypoteser och benämns som ”teorin om differentierad
responsivitet”. Deras huvudpunkt i teorin är att beskriva hur medborgarna kan nå ut
med sina åsikter till de representativa beslutsfattarna.

I boken diskuterar de kring en rättvis bild av samhället och hur den bäst skapas
genom att medborgarna är aktiva. Ju fler medborgare som är med och tycker till,
desto mer rättvis blir uppfattningen till de representativa beslutsfattarna. Det vill säga
åsikter som ska representera alla medborgare i samhället. Ifall andelen medborgare
blir mindre aktiv blir också denna grupp mindre representativ. Det har visat sig finnas
ett samband mellan en social status och deltagande i politiska frågor. I de fall
medborgargruppens sociala status är lägre, så påverkas deltagandet negativt och färre
blir delaktiga i politiska frågor.
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Verba och Nies undersökning tog fram en modell kopplad till valdeltagandet och
olika resurser, såsom inkomst och utbildning. Det visade sig finnas ett samband
mellan högre inkomst och politiskt intresse. Det lyfts även fram i denna bok om hur
viktig deltagandet är för den politik som ska föras. Medborgarnas roll är av stor vikt
och ifall en grupp i samhället hörs och syns mer, blir de styrande politikerna naturligt
påverkade av deras åsikter. (Verba och Nie 1972. s, 309-323)

Alla medborgares åsikter och intressen ska på lika villkor behandlas i kommunen,
men svårigheten här blir att medborgarnas politiska aktiviteter ska vara jämlikt. Att
det politiska deltagandet ska vara av lika stort värde mellan valen är av stor vikt. En
grundläggande del i samhället är att lätt kunna kommunicera med de representativa
beslutsfattarna. Samt att ge utrymme för medborgarnas behov och intressen i
kommunen. (Verba och Nie 1978. s, 6-12)

I en avhandling av Wohlgemuth (2006, s.53) lyfts det fram om deltagandet som sker
mellan valen. Här väljer författaren att visa tre punkter som har betydelse för att
kunna påverka politiken. Punkterna som tas upp är deltagandet mellan valen,
engagemanget inom föreningsliv och kontakten mellan de valda och väljarna. Detta
kopplas till teorin ”differentierad responsivitet” som menar att det finns effektiva sätt
för medborgarna att få fram sina åsikter vid sidan av valen.

Sörbom (2002, s.7-8) skriver i sin avhandling om hur politiskt deltagande faktiskt har
förändrats över tid. De senaste årtiondena har något hänt, politiker, tjänstemän och
medborgare är överens om att politiken förändras. Det traditionella sättet att vara
politiskt aktiv har minskat, till exempel genom att arbeta partipolitiskt. Det som har
ökat är bland annat kontakten med politikerna, där frågor ofta tas upp som engagerar
många, även namninsamlingar har ökat i antal. Medborgarna är på så sätt med och
påverkar men på lite andra sätt.
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Politiskt deltagande kopplas ofta inte samman med medborgardemokrati, traditionellt
sett räknas val och röstning till politiskt deltagande. Men en medborgare kan direkt
påverka ett beslut, eller framföra åsikter till någon som besitter den politiska
representationen. (Ekman och Amnå, 2012, s.285). Enligt Zani och Barrett (2012, s.274)
är det medborgarens handling som blir politiskt deltagande. De väljer också att dela
upp olika former deltaganden, dels ett konventionellt deltagande som symboliserar
det val som vi röstar i. Den andra delen är okonventionellt deltagande, här handlar
det inte om valen utan det som sker vid sidan, såsom demonstrationer, stödja en
politisk fråga eller skicka ett brev till politiker.

En modell som är skapad av Sverige kommuner och landsting (SKL,2016, s.34-37 )
visar olika nivåer för medborgerligt deltagande. Denna delaktighetstrappan börjar
med information, vilket bör ses som en grundläggande del. Nedanstående figur visar
att inflytande ligger precis innan medbeslutande. Graden av påverkan finns med
under inflytandesteget.

Figur 2 Delaktighetstrappan

(Sveriges kommuner och landsting 2016)
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För att kunna delta i den politiska diskussionen krävs information som ska vara
offentlig för alla. Information går till exempel att dela på en hemsida, i media eller
under informationsträffar. Nästa steg är konsultation, här kan medborgarna
återkoppla till förslag eller ta ställning i analyser. Det kan också handla om att
politiken ska ta emot medborgarförslag. För att genomföra detta steg kan man hämta
information via hemsida, genom undersökningar eller fokusgrupper.

Det tredje trappsteget är dialog, där medborgare ska kunna medverka i dialoger för
att kunna föra fram sina åsikter. En bra möjlighet för att ta tillvara på medborgarnas
intressen. En bra dialog kan till exempel ske via sociala medier, olika råd eller under
djupintervjuer.

Inflytande är det steg där medborgaren ska kunna påverka under en längre period,
och på så sätt få vara med i processen från förslag till genomförandet. Under denna
del kommer alltså påverkan in i bilden. Enligt denna modellen kärvs det ett inflytande
från medborgaren för att få komma till nästa trappsteg som är medbeslutande, där de
representativt valda till exempel kan ge ansvar till en nämnd. Det kan också vara
fullmäktige som ger ansvaret till medborgarna genom en folkomröstning.

2.2 Tidigare forskning om Socioekonomisk standard
Redan tidigt på 1930-talet fann forskare ett samband mellan socioekonomisk standard
och valdeltagande. Detta samband är aktuellt även idag för forskning om politiskt
deltagande. Flera empiriska studier har visat att desto högre socioekonomisk
standard, såsom inkomst eller utbildning ju större är chansen att en medborgare
deltar i politiken. (Lijphart 1997. s, 1-3) År 1980 uppkom ytterligare en teori om
politiskt deltagande och socioekonomiska standard. Dryzek och Goodin(1980) menar i
sin studie att politiskt deltagande bland annat är personlig kontakt med de styrande,
eller personer som arbetar på en myndighet. Med andra ord en form av
medborgardemokrati.
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I studien visas att en medborgare är mer benägen att delta i politiken ifall chansen att
vinna är stor. En vinst i detta fallet betyder att utfallet blir till medborgarens fördel
och önskan. Deltagandet diskuteras också utifrån medborgarens möjlighet att påverka
politiska frågor. De skillnader som finns bland människors resurser påverkar den
möjlighet de har att agera politiskt. Resurserna som de talar om i studien är bland
annat ekonomiska förutsättningar. Ifall vårt samhälle har en ojämn inkomstfördelning
är det enligt denna teorin större risk att de med en lägre inkomst inte deltar i samma
utsträckning. (Dryzem och Goodin 1980. s, 274-292)

En studie från år 2008 kom fram till en teori om hur inkomstfördelning kan påverka
medborgarnas inställning till det demokratiska styret. I studien undersöktes 20
europeiska länder, det visade sig att en stor inkomstskillnad i ett land kan leda till att
stödet för demokratin minskas. Forskarna menar att en ekonomisk jämlikhet har ett
samband med politiskt deltagande. Ifall inkomstfördelning förblir ojämn i ett land så
riskerar det demokratiska styrelseskicket att få en negativ effekt. I ett samhälle där
inkomsten förblir låg kan ett missnöje till politiken växa och attityden till systemet
förändras. På så sätt kan känslan av att påverka och vara delaktig försvinna allt
mer.(Anderson och Singer 2008.s, 564-276)

Politiskt deltagande studerade år 1976 av Hammar (1977. s, 65–69), då var det
riksdagsvalet som fanns i fokus. I undersökningen så inkluderas några
socioekonomiska variabler såsom inkomst, kön och ålder m.fl. Hammar ville
undersöka variablernas inverkan på valdeltagandet. I studien visade sig finnas ett
samband mellan olika socioekonomiska strukturer och valdeltagandet. Hammar valde
ut olika distrikt i Stockholms star, där ett distrikt hade lågt valdeltagande och två
hade högt. Distrikt som hade ett högt valdeltagande hade också en högre inkomst.
Denna undersökning tyder på att de som har högre inkomst deltar i större
utsträckning kring politiska frågor.
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2.3 Vad kan påverka medborgardemokratin i övrigt?
Pendling

Att ordet pendling och medborgardemokrati kan höra ihop är kanske inte det första
som kommer till tanken. Men det finns väldigt många i Sverige som pendlar till
arbetet varje dag. Drygt 1,6 miljoner människor pendlar till en annan kommun för
arbete.(SCB 2016) Pendling är något som ökar i samhället och fler reser längre för att
komma till arbetet. Trots att detta är något som hör samhällsutvecklingen till är
pendling ett ganska smalt forskningsområde. Lidström menar att medborgare som
pendlar till en annan kommun ökar både sin kunskap och medvetenhet kring lokal
politik. (Lidström 2006. s, 221-232) Till skillnad från Putnam som menar att pendling
skapar ett mindre deltagande. Putnams studie genomfördes i USA vilket Lidström
menar i sin studie inte går att jämföra med Sverige. Att pendla till en annan geografisk
plats än hemkommunen kan skada samhällsengagemanget menar Putnam. (Putnam
2006. s, 225-226)

Lidström fann i sin undersökning ett positivt samband mellan deltagande och
pendling på rimliga avstånd. Genom att pendla kan fler vidga sina vyer och möta nya
perspektiv i andra kommuner. Idéer kan tas med till hemkommunen och kanske
engagera fler medborgare. Lidström nämner också en risk med att längre avstånd till
arbetet fortsätter öka, medborgardemokratin kan då påverkas negativt. Sambandet
som upptäcktes gäller avstånd som inte är alltför stora. För att se ifall hypotesen om
längre avstånd utgör en risk för medborgardemokrati behövs en större jämförande
undersökning. (Lidström 2006. s, 221-232)
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Fullmäktigesammanträden

I ett representativt styre ska våra valda politiker representera medborgarnas åsikter.
Åsiktsrepresentation lägger ingen betydande vikt vid vem som representerar utan
mer hur folkets idéer framförs. (SOU 1999:64. s, 47–48) I en undersökning av
Holmberg (1999) används en variabel som är åsiktsrepresentation, vilket betyder hur
väl politikerna representerar folkets åsikter. I studien har närvaron i
kommunfullmäktige granskats, både när det gäller vilka partier som medverkar och
fördelningen mellan kön osv.
I undersökningen av Holmberg (1999) visades ett samband mellan
åsiktsrepresentation och missnöje, medborgarna kände sig inte delaktiga i processen.
Jag kommer att ta inspiration från denna variabel och se hur många gånger
kommunfullmäktige har sammanträtt i de olika kommunerna. På så sätt se ifall den
formen av representation av folket kan påverka deltagandet. Fullmäktiges uppgift är
att representera folket och här tas också de viktigaste besluten som berör kommunen.
Eftersom medborgarna inte själva kan slå klubban i bordet är det av stor vikt att det
som tas upp i fullmäktige ska grunda sig i folkets tankar. Medborgarförslag,
folkinitiativ och medborgardialog är förslag som kan väckas i fullmäktige. Alla är
viktiga för en stärkt medborgardemokrati. Det går därför att föreställa sig att desto
fler gånger fullmäktige sammanträder om året ju bättre chans finns för medborgare
att komma in med förslag och påverka.
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Befolkningsmängd

Det har gjorts många studier med fokus på befolkningsmängd och demokrati. I en
rapport som heter demokrati och kommunstorlek från år 2007 tas detta upp. I
rapporten finns ett samband mellan det politiska deltagandet och invånarantalet i
kommunen. Den visar bland annat att medborgarna har ett större intresse för politik i
de större kommunerna.

I de mindre kommunerna fanns dock ett större intresse för den lokala politiken.
Studier har även gjorts i Norge där rapporten Kommunstørrelse og lokaldemokrati
har kopplat den lokala demokratin till storleken på kommunen. Där visade det sig att
det finns ett högre valdeltagande i små kommuner. I de större kommunerna är det
vanligare med andra former av deltaganden såsom demonstrationer eller
namninsamlingar. I Finland har det också visats genom utvärderingar att deltagandet
är högre i mindre kommuner. Medborgare som bor i små kommuner med mindre än
5000 invånare känner att det kan påverka politiken mer. Även i Danmark har studier
visat att mindre kommuner ofta har en bättre kvalité på demokratin.(Sveriges
kommuner och landsting 2015. s, 108-118)

I flera teorier om befolkningsmängd tycks det finnas en enighet om att mindre länder
eller samhällen har en närmare relation till representanterna. Dahl och Tufte har i sin
bok ett kapitel om medborgerligt deltagande. I den undersökningen finner de inget
samband mellan ett lands storlek och deltagandet. Däremot presenterar de en tidigare
studie gjord i Sverige. I den svenska undersökningen studeras storleken på
kommuner kopplat till deltagande.
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De beskriver att i kommuner som har 8000 invånare eller färre deltar i allt större
utsträckning. Det visade sig att fler var engagerade och hade en större kunskap om
politiken. Vilket tycks bero på att medborgarna kommer närmare beslutfattarna. (Dahl
och Tufte 1973. s, 62–65) Boken av Dahl och Tufte heter size and Democracy och
utgavs år 1973, efter det året har forskning inom detta fält inte varit allt för
framgångsrik i USA. Däremot har studier i norra Europa visat på större framgång.
(Lewis 2011. s, 107-109)

I en studie mellan norska, nederländska och danska kommuner kom sambandet att
visas igen, mellan kommunens storlek och deltagandet i politiken. Även fast det
skilde sig något mellan länderna så var ändå helhetsbilden tydlig med att det fanns ett
samband. (Rose 2002: 844)

Landareal
Vidare till den tredje variabeln som är landareal, så skriver Anckar (2008. s,439) i en
artikel om sambandet mellan graden av demokrati och mindre länder. Detta samband
visar att ju mindre länder desto högre grad av demokrati finns. Det verkar också som
att landareal har en starkare koppling till demokrati än vad befolkningsmängd har. En
annan forskare vid namn Hardenius utförde en studie som berör
demokratiförutsättningar i världen, där demografi ingår som en variabel. Hardenius
fann bland annat att mindre länder till ytan och antal invånare var mer demokratiska.
(Hadenius 1992. s,125)

I en studie som gjordes i Västsverige undersöktes medborgarnas möjlighet att påverka
i regionens politik. Här fann man ett negativt samband, desto större en region är ju
svårare verkar det vara för medborgarna att påverka. En liknade undersökning
applicerades på kommunpolitiker och deras bedömning av påverkan, och även här
var sambandet negativt. (Gustafsson och Karlsson 2010. s, 16)
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2.4 Teoretisk modell

I nedanstående figur visas den teoretiska modellen som denna studie utgår från. Den
visar den oberoende variabel som är socioekonomisk standard och som enligt teorin
påverkar omfattningen av medborgardemokrati. Pilen som pekar mot den beroende
variabeln medborgardemokrati symboliserar den påverkan som förväntas föreligga.
Textrutan längst ner är de kontrollvariabler som används i studien. De förs in för att
se ifall sambandet mellan den oberoende och beroende variabeln kvarstår även när
utomstående variabler förs in i analysen.

Figur 3 teoretisk modell

Oberoende variabel

Beroende variabel

Socioekonomisk standard

Medborgardemokrati
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2.5 Begreppsdefinition
I uppsatsen används återkommande orden medborgardemokrati och politiskt
deltagande. Båda dessa begrepp har i litteraturen en bred definition, politiskt
deltagande kommer i denna uppsats att innefatta medborgardemokrati. Den form av
deltagande där medborgaren står längst fram i ledet. Medborgardemokrati har också
en mängd olika definitioner. Det kan handla om allt ifrån ett medborgarförslag till en
namninsamling, helt enkelt där den politiska handlingen utgår från folket.
I denna uppsats kommer medborgarens påverkan att stå i centrum och hur
variationen ser ut i Sverige. Att påverka politiken kan såklart också se olika ut,
definitionen av påverkan återkommer senare i uppsatsen där jag valt att
operationalisera begreppet. För att sammanfatta detta avsnittet så kommer denna
undersökning att uppmärksamma graden av påverkan bland Sveriges kommuner.
Den form av politiskt deltagande som är aktuell i uppsatsen är medborgardemokrati.

3 Metod
I detta avsnitt kommer jag presentera mitt val av metod samt diskutera det. Jag
kommer även att beskriva en undersökningsdesign, vilket material som används, mitt
urval och en operationalisering av begrepp kommer genomföras.

3.1 Forskningsdesign
Jag kommer tillämpa en kvantitativ design med deduktiv ansats. Vilket betyder att jag
kommer utgå från min teori som sedan testas mot verkligheten. Jag kommer samla in
data från år 2015 och i studien vill jag undersöka medborgardemokratin år 2016. För
att kunna svara på det behöver mina förklaringsvariabler hämta data från år 2015.
Detta är en bra metod för att med större säkerhet veta att kontrollvariablerna påverkar
medborgardemokratin.
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Demokrati är något som ständigt utvecklas och då förväntas en viss fördröjning av
resultat ske, därför kollar jag på föregående år. (Djurfeldt, Barmark 2009. s, 204–205)
Jag kommer utgå från en tvärsnittsdesign som undersöker relationen mellan
variablerna under en och samma tidpunkt. Problemet här kan bli att det uppkommer
en oklarhet i vad som verkligen är orsaken till den beroende variabeln. Genom en
lagga data ett år bakåt så blir det enklare att säkerställa orsak eller effekten på min
beroende variabel medborgardemokrati. (Djurfeldt, Barmark 2009. s, 204-205) Mitt val
av metod är anpassat efter undersökningens syfte och frågeställning. Att använda en
kvantitativ metod underlättar för mig som gör undersökningen, då en större mängd
data snabbt kan samlas in när tiden är begränsad.

Denna undersökning kommer utgå från en design som är teoriprövande. Min teori att
socioekonomisk standard påverkar det politiska deltagandet. Teorin ska stå i centrum
för undersökningen och kunna luta sig mot ett empiriskt stöd i tidigare forskning.

3.2 Kvantitativ metod
I denna uppsats utgår jag från en kvantitativ metod, vilken betyder att utformningen
av undersökningen blir mätbar. En kvantitativ metod passar bra då det finns ett större
urval att undersöka, samt att studien skall kunna genomföras flera gånger utan att
resultatet ändras. Vilket betyder att undersökningen inte ska vara beroende av en viss
person eller tillfälle. För att undersökningen ska bli mätbar så krävs en
operationalisering av olika begrepp. Indikatorerna som framkommer kan vara en eller
flera. En kvantitativ metod utgår ofta från en deduktiv ansatts, vilket betyder att
undersökningen kommer utgå från en teori. En fördel med denna ansatts är att det
blir enklare att förhålla sig objektivt till undersökningen. (Esaiasson, Gilljam,
Oscarsson, Wängnerud 2012. s, 38–40)
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Teorierna styr både mitt val av data som hur jag kan tolka detta. Objektiviteten gör att
resultaten i undersökningen inte grundar sig i egna värderingar och bedömningar.
Slutsatsen av att använda sig av en teoriprövande design är att utfallet antingen blir
en stärkt teori, försvagad eller att en teori som kanske visar sig sticka ut från
mängden. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2012. s, 38-40)

3.3 Analysmetod
Beskrivande statistik

I undersökningen kommer jag börja med en beskrivande statistik i resultatdelen.
Denna form av statisk ger en bra översikt över alla variabler som används. Det
innebär att vi kommer kunna se variationen inom varje variabel. För varje variabel
kommer relevanta värden som minsta och högsta värdet visas, medelvärdet samt
standardavvikelsen. För varje variabel kommer också antal analysenhet att visas.
Genom att uppvisa variationen så kan man skapa en bättre förståelse för de vidare
analyser som genomförs. (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen. 2010. s, 49–51)

Korrelationsanalys

Vidare kommer en korrelationsanalys att genomföras, där sambandet mellan två
variabler beskrivs. I denna analysen får vi fram tre olika värden som är Pearson
correlation, signifikansen och N-värdet. I Pearson correlation visas ett samband som
kan varierar mellan -1 och +1. Båda värden är starka men -1 har ett starkt negativt
samband och +1 har ett starkt positivt samband. Med hjälp av ett spridningsdiagram
går det att illustrera ifall sambandet är positivt, negativt eller inte har något samband,
ett så kallt nollsamband. Att addera ett spridningsdiagram kan göra bilden av ett
eventuellt samband tydligare. Ett positivs samband tyder på en ökning i värdet för
den beroende variabler och en minskning i värdet på den oberoende variabeln.
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Signifikansens värde är satt till 5% nivån, jag strävar efter att signifikansen ska visa
under 5% risk att sambandet beror på slumpen. N-värdet visar antal observationer.
(Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen. 2010. s,155-156)

Enkel linjär regression

När jag utför en enkel linjär regression så visas effekten som den oberoende variabel
har på den beroende variabel. I analysen får jag svar på förklaringskraften, det vill
säga hur variationen i min oberoende variabel inkomst förklarar variationen i min
beroende variabel påverkan. På ett enkelt och överskådligt sätt kommer vi kunna se
ifall det finns ett linjärt samband mellan de två variablerna. Genom denna analys
kommer vi kunna se ifall sambandet är positivt eller ifall ett negativt samband
föreligger. (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen. 2010. s,137-140)

Multipel linjär regression

I en multipel regressionsanalys används två eller fler förklarande variabler. Mina
kontrollvariabler kommer föras in i analysen, detta för att utesluta ett spuriöst
samband. Vilket betyder att sambandet som upptäcktes i den bivariata analysen
kanske egentligen beror på en tredje variabel. Jag vill se att sambandet mellan den
beroende och oberoende variabeln kvarstår även när fler variabler tillkommer.
(Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen. 2010. s,311–320) I denna analys kan jag också se ett
justerad R2 värdet, som visar förklaringskraften som den oberoende variabeln har på
den beroende variabeln. I resultatdelen kommer även fler värden att diskuteras mer
grundligt.(Wahlgren.2012. s,136-138)
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Transformering av variabler

I undersökningen kommer som tidigare nämnt genomföras en multipel
regressionsanalys. För att göra denna analys vill man att variablerna ska vara
normalfördelade runt medelvärdet. I denna undersökning kommer landareal,
pendlare och befolkningsmängd att transformeras i SPSS. Dessa variabler är från
början snedfördelade, till exempel går antal pendlare upp till över 129 000 i en
kommun. Näst högsta värdet här är drygt 51 000 invånare som pendlare. Denna
variabel behöver därför bli bättre fördelad för att resultatet ska bli rättvist. Det stora
avståndet mellan värdena trycks samman för att analysen ska bli lättare att tolka.
Denna form kalls för den logaritmiska och är den vanligaste formen av
transformering. När jag logaritmerade de snedfördelade variablerna så hamnar det
närmare regressionslinjen, men det går fortfarande att se ifall några fall avviker med
hjälp av ett spridningsdiagram. Variablerna får endast en ny teoretisk mening, det
faktiska värdet ändras inte. (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen. 2010. s,40–44)

3.4 Material
I detta avsnitt kommer jag diskutera mitt val av data och varifrån den är inhämtad.
Jag kommer även resonera kring hur jag förhåller mig till källkritik.

I undersökningen kommer jag att använda mig av sekundärdata från internetbaserade
källor såsom statistiska centralbyrån och Sveriges kommuner och landsting. En fördel
med användning av sekundärdata är att materialet redan finns insamlat. Vilket ger
mig mer tid för analys och reflektion kring mina resultat. SCB gör varje år en
medborgarundersökning bland Sveriges kommuner , de har ett index som heter
påverkan och där kommer jag hämta min data ifrån. Vidare kommer variablerna
kommunfullmäktigesammanträden och påverkan visa ett mindre antal analysenhet
och det är för att alla kommuner inte har medverkat i SCB:s undersökning. Därav ett
visst bortfall av kommuner, men analysenheterna är dock fortfarande såpass många
att det kan antas utgöra en intressant analys.
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Vid inhämtning av material ska jag vara källkritisk med stöd i Esaiassons fyra
kriterier äkthet, oberoende, samtidighet och tendens. Äkthet står för att källan ska
vara äkta. Man måste säkerställa att källan inte är förfalskad. Bedömningen på äkthet
kan göras genom analys av texten. Man kan också se ifall fler källor antyder samma
sak. Oberoende står för innehållet i själva texten, det går att se tre olika aspekter på
oberoende källa. Den första bedömer en källa som oberoende ifall den exempelvis har
två nyhetsbyråer som berättar samma sak. Den andra aspekten är att berättaren ska
vara oberoende i sin text. Det kan vara en person som berättar något som den själv
upplevt och då anses det vara en oberoende källa. Den tredje punkten är hur
berättaren är oberoende av yttre omständigheter. Samtidighet besitter en källa som är
nära i tiden. Till exempel kan en observation genomföras och desto längre tid som går,
desto större risk för att glömma viktiga detaljer tillkommer. Tendens ifrågasätter ifall
det finns värderingar i texten som försöker vinklas. Dessa kriterier ska jag försöka
utgå ifrån när jag hämtar min data. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2012.
s, 279-288)

3.5 Urval
Mitt urval består av Sveriges kommuner och där styr de folkvalda politikerna, det
högst beslutande organet heter kommunfullmäktige. Där fattas viktiga beslut som
berör kommunen, såsom kommunal budget, olika avgifter för den service som
kommuner erbjuder och även vilken skattesats som ska tas. Vart fjärde år är det
medborgarna som väljer politiker som ska sitta i kommunfullmäktige. Ett annat organ
i kommunen är kommunstyrelsen, där utser kommunfullmäktige vilka som ska sitta. I
kommunstyrelsen finns ansvar för ekonomin och här samordnas arbetet för hela
kommunen. På kommunfullmäktiges bord finns också att välja ut ledamöter till olika
nämnder. En nämnd är inriktad på ett visst område, till exempel miljö eller kultur. Det
är nämnderna som förbereder fullmäktiges inkomna frågor. Alla kommuner har ett
självstyre, vilket innebär att lokala frågor såsom bostäder, näringslivet, skola och
omsorg sköts av den enskilda kommunen. (Sveriges kommuner och landsting 2017)
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Det ansvar en kommun besitter med självstyre kan även ge utrymme till utveckling
och nya lösningar, vilket kan skapa ringar på vattnet och få andra kommuner att
pröva nya idéer. Närheten till politiken gör att medborgaren lättare kan påverka
beslut. För att sammanfatta det hela så kan det skilja sig från kommun till kommun
vilken service som erhålls, samt hur medborgarna kan påverka. Därav en intressant
punkt att undersöka för att se variationen av medborgerlig påverkan bland Sveriges
kommuner. (Sveriges kommuner och landsting 2017)

3.6 Operationalisering
Beroende variabel

Att operationalisera ett begrepp handlar om att göra det mätbart. Jag kommer
operationalisera begreppet politiskt deltagande utifrån SCB:s årliga
medborgarundersökning. Genom att använda medborgarundersökningen kan jag få
mätbara resultat och på så vis höja validiteten. Denna undersökning ger medborgarna
en chans att tycka till om kommunens verksamhet. Det finns olika områden som
betygsätts och jag har valt medborgarnas syn på inflytande i kommunen.
Det är ett helhetsindex som är kopplat till påverkan i kommunen, frågorna som ställs
visas nedan.
•

Hur kommunens politiker lyssnar till invånarnas synpunkter?

•

Invånarnas möjligheter att påverka politiska beslut?

•

Invånarnas möjligheter att påverka inom de kommunala verksamheterna?

•

I vilken utsträckning dina åsikter i stort finns representerade bland
kommunens partier?
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Varje fråga har en skala som går från inte alls nöjd till i högsta grad nöjd. SCB har
sedan fört samman alla svar och bildat en ny skala som sträcker sig från 1–100. Enligt
SCB går det att klassa index med nummer 55 som nöjd med inflytandet. Min beroende
variabel utgår från indexvärdena som visas till höger i tabellen nedan.
Tabell 1 Index medborgarundersökning
Betyg

Index

1

0

2

11.1

3

22,2

4

33,3

5

44,4

6

55,6

7

66,7

8

77,8

9

88,9

10

100
Källa: SCB 2016

Oberoende variabel

Min oberoende variabel är socioekonomisk standard som operationaliseras med
indikatorn medelinkomst, som är en socioekonomisk variabel. Till sammanräknad
medelinkomst räknas inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Värdena
skrivs i tusentalskronor och utgår från personer som är 20 år och äldre. Några som
skriver om detta området är Inglehart & Welzel(2005) där socioekonomisk utveckling
bidrar till en ökad förståelse till deltagandet. I tidigare forskning har det analyserats
om korrelationen mellan socioekonomiska strukturer och valdeltagandet.
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Hammar (1977. s, 65–69) Utför olika analyser och resonemang som bygger på olika
socioekonomiska faktorer såsom inkomst, kön och ålder. I analysen upptäcktes ett
samband mellan socioekonomisk standard och valdeltagandet. Det kan tillägas här att
i min undersökning kommer inte valdeltagandet att studeras. Däremot är det relevant
att använda liknande teoretiska utgångspunkter. Då både medborgardemokrati och
valdeltagande är två typer av politiskt deltagande.

Operationalisering av Kontrollvariabler
Kontrollvariabler är nödvändiga att föra in i en analys för att kunna se eventuella
effekter av fler oberoende variabler. Mitt val av kontrollvariabler grundar sig på
teoretiska formuleringar och mina valda kontrollvariabler visas nedan.

Landareal
Denna variabel har visat i tidigare forskning kunna påverka politiskt deltagande. För
att kunna mäta landareal kommer jag utgå från SCB kommundata där värdet som
visas mäts i kvadratkilometer. Här får jag fram data för alla Sveriges kommuners
landareal.

Antal pendlare
Antal pendlare och graden av politiskt deltagande har uppvisat ett samband i tidigare
studier. Denna variabel blir mätbar genom SCB data som har statistik över antal
pendlare i Sveriges kommuner. I den data jag har valt så är det antal invånare som
pendlar över kommungränsen och alla åldrar är inräknade i denna variabel.

Befolkningsmängd
Denna variabel har uppvisat ett samband mellan antal invånare och politiskt
deltagande. Befolkningsmängd kommer mätas genom att jag hämtar data från SCB
som har statistik på Sveriges kommuners folkmängd. Alla åldrar är inräknade här och
värdet visas i tusentalskronor.

25

Antal fullmäktige sammanträden
Denna variabel blir mätbar genom SCB data som har statistik över den lokala
demokratin. Jag kommer att välja data som visar hur många gånger Sveriges
kommuner kommunfullmäktige sammanträtt. Den data är mätt efter mandatperiod,
det vill säga med fyra års intervaller. Jag har valt år 2014–2018 som då visar hur
många gånger hittills kommunerna sammanträtt. Även denna variabel har stöd i
tidigare studier.

3.7 Reliabilitet och validitet
Reliabilitet står för tillförlitligheten i en undersökning, blir resultaten samma ifall
undersökningen upprepas, eller styrs resultatet av slumpen. Grunden i begreppet
reliabilitet handlar om mätningens pålitlighet. Det finns tre begrepp kopplat till
reliabilitet som är stabilitet, intern validitet och internbedömmarreliabilitet. Stabilitet
betyder att en undersökning kan testas flera gånger och få samma resultat varje gång.
Det kan då gå att finna ett högt samband mellan observationerna som utförs. Det finns
viss kritik mot denna syn på reliabilitet, då respondenternas svar vid första tillfället
kan påverka hur de svarar framöver. Nästa begrepp är intern validitet, som kan
användas när det finns multipla indikatorer. Man eftersträvar en inre enighet.
Internbedömmarreliabilitet är hur väl olika observatörer överensstämmer med
varandra, blir tolkningen lika. Denna form av reliabilitet kan bli aktuell och
eftersträvas vid observationer eller tolkning av text. Jag kommer eftersträva stabilitet i
min undersökning genom att tydligt visa vilka val jag gjort samt vilken data jag
använt. (Bryman 2011. s, 161–162)
Validitet står för mätningens relevans, att man verkligen mäter det som efterfrågas.
Det finns tre begrepp om validitet som skiljer sig åt. Den första är ytvaliditet, som en
forskare kan ta användning av ifall nya mått har skapats. Då ska det gå att bevis hur
måttet kan kopplas till innehållet. En respons från utomstående kan vara bra för att se
ifall andra också kopplar måttet till begreppet.
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Den andra typen av validitet är samtidig validitet, där forskaren kan utgå från olika
fall som till exempel människor. Det ska vara kriterier där fallen skiljer sig åt.
Prediktiv validitet står för framtida kriterier. En forskare tar inte till befintliga
kriterier, utan använder framtida nivåer för att testa validiteten. En annan form är
begreppsvaliditet, som kan användas för att bedöma ett visst mått. Eftersträvas
konvergent validitet så ska måttet jämföras med andra begrepp, där andra vägar har
valts. I min undersökning eftersträvas en validitet. Detta med hjälp av detaljrika
beskrivningar av både bakgrunden, inhämtad data, urval och processen, för att visa
på att mätningen kan kopplas till det som efterfrågats. (Bryman 2011, 163–165)

4 Resultat
I detta avsnitt kommer jag att redovisas resultatet för analyser utförda i SPSS.
Resultaten som presenteras är en beskrivande statistik, en bivariat analys och
multivariata analyser.

4.1 Beskrivande statistik
I tabell två presenteras beskrivande statistik, detta för att skapa en bra överblick av
alla variabler som är med i undersökningen. Tabellen visar alla variablernas minsta
värde, högsta värde, medelvärde, standardavvikelse och antal. Medelvärdet mäts för
att se centraltendensen i undersökningen. Standardavvikelsen visar olika värden
beroende på hur spridningen mellan värdena ser ut.
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Tabell 2 Beskrivande statistik
Variabler

Maximum

Minimum

Medelvärde

Standardavvikelse

N

Påverkan

56

27

38,97

5,50

136

Inkomst

523,6

212

270,43

36,62

290

Landareal

19 155,3

8,69

1 404,5

2 436,98

290

Pendlare

129 604

191

5 477,5

9 899,89

290

Befolkningsmängd

923 516

2 453

33 969

70 159,69

290

Fullmäktigesammanträden

15

4

8,82

2,01

272

Variabeln påverkan visar ett högsta värde på 56 och lägsta på 27. Något som kan vara
intressant att nämna är att variabeln påverkan mäts efter ett index som går ifrån
0–100, där 55 klassas som nöjd med inflytandet i kommunen. Medelvärdet på
variabeln påverkan ligger på 38,97. Variabeln inkomst högsta värde visar drygt 523
000 kronor och det lägsta värdet på 212 000 kronor. Medelinkomsten bland Sveriges
kommuner visar drygt 270 000 kronor. Landareal visar ett högsta värde på 19 155,3
km2 och ett lägsta värde på 8,69 km2. Medelvärdet här ligger på 1 404,5 km2. I
variabeln landareal är det en hyfsat stor variation inom variabeln.

Antal pendlare har ett högsta värde på 129 604 personer och ett lägsta värde på 191
personer. I denna variabel visas ett medelvärde på 5 477,5 personer som pendlar till
en annan kommun. Befolkningsmängden har ett högsta värde på 923 516 invånare och
ett lägst värde på 2 453 invånare. Medelvärdet bland Sveriges kommuners
invånarantal ligger på 33 969. Variabeln fullmäktigesammanträden har ett högsta
värde på 15 och ett lägsta på 4 sammanträden. Här ligger medelvärdet för svenska
kommuner på 8,82 sammanträden. Variablerna landareal, pendlar och
befolkningsmängd visar en hög standardavvikelse. Det beror på att det finns en stor
skillnad mellan det högsta värdet och lägsta värdet.
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4.2 Bivariat analys
I denna bivariat analys visas sambandet mellan variablerna påverkan och inkomst. I
detta fallet visas den sammanlagda medelinkomsten i tusentals kronor på x axeln och
graden av påverkan på y axeln. I undersökning finns data för 136 kommuner för båda
variablerna. Det är ett bortfall av en del kommuner, men det anses ändå rimligt att
göra en undersökning på 136 kommuner då det fortfarande är tillräckligt många
analysenheter. Varje markering i spridningsdiagrammet symboliserar en kommun.
Den utritade regressionslinjen visar på ett positivt samband mellan inkomst och
påverkan. Pearsons correlation visar värdet 0,317, detta värdet kan variera mellan -1
och +1. Sambandet mellan inkomst och påverkan är inte jättehögt men det är ändå
positivt vilket gör sambandet betydande. Det visar en statistisk signifikant på under
1% risk att detta samband beror på slumpen.
Figur 4 Spridningsdiagram
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Danderyds kommun visade sig ha en hög medelinkomst på drygt 523 000 kronor, en
hög grad av påverkan finns i denna kommunen med ett värde på 56. Medelvärdet för
påverkan i Sveriges kommuner visar ett index på drygt 39. Danderyds kommun
uppvisar i diagrammet både den högsta grad av påverkan samt den högsta
medelinkomsten. Grästorp är också en kommun som ligger över medelvärdet för
graden av påverkan, Grästorps kommun visar ett index på 53 enheter.

Däremot är medelinkomsten betydligt lägre än i Danderyds kommun, Grästorps
kommun har en medelinkomst på drygt 259 000 kronor vilket är under medelvärdet
för Sveriges kommuner. Vaxholm, Värmdö och Nykvarn kommun har alla en högre
medelinkomst än medelvärdet bland Sveriges kommuner. Däremot visar de
kommunerna en lägre grad av påverkan mellan 31–35. Ljusdal kommun har en
medelinkomst på drygt 244 000 kronor och uppvisar en påverkan index på 28. Ljusdal
är en av de kommuner som har en låg medelinkomst och även en låg grad av
påverkan, kommunen ligger under regressionslinjen som symboliserar medelvärdet.
Dals-Ed kommun har den lägst sammanräknade medelinkomsten i analysen men
också en ganska hög grad av påverkan. En låg inkomst visas men det finns ändå en
hög grad av påverkan i denna kommun. Järfälla, Nacka och Lomma kommun har alla
en relativt hög medelinkomst och har även en högre grad av påverkan än
medelvärdet bland kommunerna. Med hjälp av denna biavariata analys så kan vi
konstatera att det positiva resultatet mellan variabeln medelinkomst och variabeln
påverkan är i enlighet med teorin. Teorin om att socioekonomisk standard påverkar
omfattningen av medborgardemokrati håller i denna analys.
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4.3 Multivariat analys
Efter att korrelationsanalysen visat ett positivt samband mellan variablerna inkomst
och påverkan, kommer nu mina kontrollvariabler appliceras för att se ifall sambandet
fortfarande håller. Detta gör jag med multivariata regressionsanalyser som är
uppdelad i fem olika modeller.

Varje modell visar olika värden, det översta är den ostandardiserade b-koefficienten
och det värdet som är inom parantes representerar standardfelet. Är det en asterisk
bakom b-koefficienten betyder det att sambandet är statistiskt signifikant, det är alltså
mindre än 5% risk att sambandet beror på slumpen. N-värdet i modellen står för antal
analysenheter, detta värdet skiljer sig lite. Som visats i den beskrivande statistiken så
har inte alla kommuner inkluderats. I denna analysen så blir det färre analysenheter,
detta för att alla kommuner inte medverkade i just de undersökningarna. I en multipel
regression så ingår bara de fall som det finns data för i alla variabler, därav ett visst
bortfall.

Tabell 3 Multivariat regression
Variabler
Inkomst

Modell 1

Modell 2

Modell 3

Modell 4

Modell 5

0,042*
(0,011)

0,027*
(0,013)

0,040*
(0,015)

0,042*
(0,015)

0,043*
(0,016)

-0,872
(0,449)

-1,150*
(0,459)

-1,788*
(0,624)

-1,881*
(0,679)

-1,234*
(0,547)

-3,018*
(1,304)

-3,053*
(1,345)

1,826
(1,214)

2,459
(1,350)

Landareal (log)

Pendlare (log)

Befolkningsmängd (log

Fullmäktigesammanträden

Justerat R
N

2

-0,380
(0,308)
0,094

0,112

0,138

0,147

0,160

136

136

136

136

127

*p <0,05. Ostandardiserade b-koefficienter, standardfel inom parenteser. Beroende variabel:
Påverkan
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Den första modellen

I den första modellen visas endast det bivariata sambandet, värdet 0,042 är den
ostandardiserade b-koefficienten och betyder att om x ökar med en enhet, då ökar y
med 0,042. Ökar inkomsten med en enhet, det vill säga 1000 kr så ökar graden av
påverkan med 0,049 enheter. Resultatet är statistiskt signifikant. Fortsatt i modell 1
står värdet 0,011 inom parantes vilket är standardfelet. Det värdet är ett skattningsfel
som visar hur mycket det observerade värdena skiljer sig från medelvärdet. Här får
man en uppfattning om de olika värdenas avvikelse från medelvärdet. Det
observerade inkomstvärdena visar en variation på 0,011 enheter. Då kan vi utgå från
att de observerade värdena ligger nära medelvärdet. Justerat R2 värdet visar 0,094 och
är förklaringskraften som den oberoende variabeln har på den beroende variabeln.
Detta värdet kan variera mellan 0–1. Förklaringsfaktorn visar att 9,4% av variationen i
den beroende variabeln kan förklaras med variabeln medelinkomst.

Den andra modellen

I modell två finns den oberoende variabeln inkomst, tillsammans med den första
kontrollvariabeln med som är Landareal. Värdet på inkomst visar 0,027 och är den
ostandardiserade b-koefficienten. I modell två har detta värdet minskat något jämfört
med vad som visades i modell 1. Går man upp en enhet på inkomst så ökar graden av
påverkan med 0,027 enheter. Påverkan har ett index som går mellan 0–10. Resultatet
är fortfarande statistiskt signifikant. Värdet inom parantes symboliserar
standardavvikelsen, under inkomst är värdet 0,013. Även här har värdet förändrats
lite från modell 1, men det är fortfarande ett positivt samband som ligger nära
medelvärdet. Landareal har en b-koefficient som visar -0,872, landareal en negativ
effekt på den beroende variabeln påverkan. Resultatet är inte statistiskt signifikant,
vilket betyder att det negativa sambandet mellan landareal och påverkan förmodligen
beror på slumpen. Landareal visade en statistisk signifikant på 5,4%, vilket kan vara
viktigt att lyfta då det var väldigt nära gränsen på 5%.
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Standardavvikelsen inom parantes visar en avvikelse från medelvärdet med 0,449,
detta behöver vi inte ta någon vidare hänsyn till då värdet inte är statistiskt
signifikant. Det justerade R2 värdet har en något högre förklaringskraft i modell två,
11,2% av påverkan kan förklaras med variablerna inkomst och landareal.

Den tredje modellen

I modell tre visas den oberoende variabler inkomst tillsammans med två
kontrollvariabler, som är landareal och antal pendlare. Vi börjar med variabeln
inkomst och den ostandardiserade b-koefficienten inkomst som visar ett värde på
0,040. Ökar inkomsten med 1000 kronor så ökar också den beroende variabeln
påverkan med 0,040 enheter, vilket är en ökning mot vad tidigare modeller visat.
Resultatet är statiskt signifikant. Standardavvikelsen under inkomst visar ett värde på
0,015. Vilket betyder att inkomst endast avviker 1,5% från medelvärdet. Variabeln
landareal visar liksom i tidigare modell en negativ effekt på den beroende variabeln
med ett värde på -1,150. Resultatet är statistiskt signifikant och standardavvikelsen
visar ett värde på 0,459.

Vidare till nästa variabel som är pendlare, så visar det ostandardiserade bkoefficienten ett värde på -1,234. Åter igen en negativ effekt på den oberoende
variabeln påverkan som visar sig vara statistiskt signifikant, det negativa värdet beror
förmodligen inte på slumpen. Standardavvikelsen visar 0,547 som tyder på en större
spridning, variabeln pendlare avviker drygt 55% från medelvärdet. Det justerade R2
värdet visar 0,138 och har ökat något från tidigare modeller. Variationen i påverkan
kan nu förklaras med 13,8% av inkomst, landareal och pendlare. I modell tre går det
att se att teorin om att socioekonomiska standard påverkar omfattningen av
medborgardemokrati håller, variabeln inkomst är fortsatt statistiskt signifikant.
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Den fjärde modellen

I modell fyra visas den oberoende variabel inkomst tillsammans med
kontrollvariablerna landareal, pendlare, befolkningsmängd och möten. Den
ostandardiserade b-koefficienten för variabeln inkomst visar 0,042, går vi upp en
enhet på inkomst så ökar påverkan med 0,042 enheter. Resultatet är statistiskt
signifikant och beror därför inte på slumpen. Standardavvikelsen för inkomst är 0,015
och precis som i tidigare modeller håller sig de studerade värdena i inkomst nära
medelvärdet. Endast en avvikelse på 0,015 enheter uppvisas i modellen.

Kontrollvariabeln landareal har ökat något från tidigare modell, nu visas det negativa
värdet -1,788 under den ostandardiserade b-koefficienten. Denna variabel har
fortfarande en negativ inverkan på den beroende variabeln påverkan. Däremot är den
signifikant så detta resultat beror inte på slumpen. Standardavvikelsen har ett positivt
värde på 0,624 enheter. Variabeln pendlare visar ett värde på -3,018 i den
ostandardiserade b-koefficienten. Återigen visar denna variabel en negativ effekt på
den oberoende variabeln, resultatet är statistiskt signifikant. Standardavvikelsen har
ett värde på 1,304, vilket visar att de observerade värdena avviker från medelvärdet.

Den sista variabeln i modell fyra är befolkningsmängd, den ostandardiserade bkoefficienten visar ett värde på 1,826. Denna variabeln är inte statistiskt signifikant
vilket betyder att resultat antagligen beror på slumpen. Standardavvikelsen visar
1,214 vilket visar spridningen kring medelvärdet. Det justerade R2 värdet har återigen
ökat lite från föregående modeller. Nu visas ett värde på 0,147. Så nu går det att
förklara 14,7% av påverkan med variablerna som visas i modell fyra. Teorin om att
socioekonomisk standard påverkar omfattningen av medborgardemokrati finner stöd
i denna modellen och även det tidigare analyserna.
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Den femte modellen

I modell fem som visas den oberoende variabeln inkomst tillsammans med alla
kontrollvariabler. Den första variabeln inkomst visar den ostandardiserade bkoefficienten med ett positivt värde på 0,043. Ifall inkomsten ökar med 1000 kronor,
det vill säga att vi går upp en enhet på inkomst så ökar också den beroende variabeln
påverkan med 0,043 enheter. Inkomstvariabeln har under alla modeller visat sig vara
statistiskt signifikant, resultatet beror förmodligen inte på slumpen. Den
ostandardiserade b-koefficienten har i varje modell ökat något. När ytterligare
variabler har förts in i analysen så har variabeln påverkan ökat mer för varje 1000
kronor i inkomst. Standardavvikelsen är 0,016 vilket betyder att de studerade värdena
håller sig nära medeltalet. Landareal visar ett negativt värde på -1,881 i den
ostandardiserade b-koefficienten och resultatet är statistiskt signifikant. Värdet har i
alla tidigare modeller också visat ett negativt värde. Standardavvikelsen här visar
0,679 vilket är avståndet till medelvärdet.

Pendlare är nästa variabel i modell fem som visar den ostandardiserade bkoefficienten med ett värde på -3,053. Återigen ett negativt värde men som visar en
statistisk signifikant. Variabeln pendlare har en negativ inverkan på den beroende
variabeln påverkan. Befolkningsmängd är den fjärde variabeln i modell fem, som
uppvisar ett värde på 2,459 som den ostandardiserade b-koefficienten.
standardavvikelsen är 1,350. Detta resultatet är inte statistiskt signifikant, därav ingen
visare analys. Den sista variabeln i modell fem har ett negativt värde på -0,380 i den
ostandardiserade b-koefficienten. Standardavvikelsen är 0,308. Detta värdet är inte
statistiskt signifikant, så precis som föregående variabel kommer jag inte gå in på
någon analys om denna variabel heller. Det justerade R2 värdet visar 0,160 och är
förklaringskraften som de oberoende variablerna har på den beroende variabeln.
Detta värdet har för varje ny modell som skapats ökat något, förklaringskraften ökar
för varje ny variabel som förts in i analysen. I den sista modellen kan variationen i
påverkan förklaras med 16% av inkomst, landareal, pendlare, befolkningsmängd och
möten.
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För varje ny variabel som tillkom i modellerna så visade sig inkomst förbli statistiskt
signifikant. Inkomst var den enda variabeln som visade på ett positivt samband
genom alla modeller, inkomsten har alltså en positiv inverkan på den beroende
variabeln påverkan. Pendlare var den variabeln som uppvisade ett negativt värde i
regressionen, så till skillnad från inkomst så har denna variabeln en negativ inverkan
på den beroende variabeln påverkan. Befolkningsmängd och antal
fullmäktigesammanträden var inte statistik signifikanta vilket gör att de värdena som
visades i regressionen inte bidrar med säker information till min undersökning.

5 Slutsats
Denna undersökningens syfte var att pröva ifall teorin om socioekonomisk standard
kan förklara omfattningen av medborgardemokrati bland Sveriges kommuner. Som
indikator på socioekonomisk standard valde jag sammanräknad medelinkomst i
kommunerna. Medborgardemokrati mäts genom ett index från SCB som har en
medborgarundersökning om påverkan. Teorin visade sig hålla i både en bivariat
analys mellan inkomst och påverkan samt i multivariata analyser.

Denna undersökningen visade att variationen av påverkan bland Sveriges kommuner
skiljer sig ganska mycket. Kommunerna Hässleholm och Munkedal har det lägsta
värdena, där 27% av medborgarna känner att de kan påverka politiken. Grästorp och
Danderyds kommun ligger i topp på graden av påverkan, här tycker 56% av
medborgarna att de kan påverka politiken. Fanns det då något samband mellan
graden av påverkan och sammanlagda medelinkomsten i kommunen? Svaret på
frågan blir ja, det blev ett positivt samband som visade att ju högre inkomsten var
desto fler medborgare kände att de kunde påverka politiken. Den tidigare forskning
som redan på 1930-talet fann ett samband mellan socioekonomisk standard och
valdeltagande, kan också appliceras i denna undersökningen om
medborgardemokrati.

36

För att referera till Dryzem och Goodins forskning som visade att ifall vårt samhälle
har en ojämn inkomstfördelning, finns det större risk att de med en lägre inkomst inte
deltar i samma utsträckning. I min undersökning framkom resultat som kan bekräfta
teorin och tidigare forskning. En tidigare studie av Hammar (1977. s, 65–69) ville
undersöka socioekonomiska variabler och deras inverkan på valdeltagandet. Denna
undersökning visade att de med högre inkomst deltar i större utsträckning än de
medborgare som har låg inkomst. Min teori om sambandet mellan medelinkomst och
medborgardemokrati håller i undersökningen. Det går att bekräfta att socioekonomisk
standard och medborgardemokrati har ett samband.

Till skillnad från tidigare forskning så fann jag inget positivt samband mellan
kontrollvariablerna: pendling, antal fullmäktigesammanträden och
befolkningsmängd. Teorier kring dessa variabler visade i tidigare forskning kunna
påverka politiskt deltagande. Det fanns däremot ett negativt samband mellan vissa
variabler i min undersökning som också är intressant att visa, alla typer av samband
bidrar med bra information till en undersökning. Variabeln landareal visade i tidigare
forskning att ju mindre landareal ett samhälle har desto mer politiskt deltagande.
Detta för att medborgarna ansågs komma närmare politiken. I min undersökning
kunde denna teorin bekräftas i modellerna 3, 4 och 5. Där det visades att en kommun
som har en mindre landareal har en högre grad av påverkan.

För att knyta an till det inledande kapitlet som sa att, alla medborgare i Sverige ska
kunna få sin röst hörd men de orden speglar tyvärr allt för sällan verkligheten. Så kan
man genom denna studien bekräfta att det stämmer, långt ifrån alla medborgare
känner att det kan påverka sin politik mellan valen. Ett resultat som inte må vara det
roligaste men däremot förväntat. Denna studien kan däremot lägga ytterligare en
pusselbit till forskningsresultat om politiskt deltagande och medborgardemokrati.
Ordspråket många bäckar små tycker jag representerar denna studien bra, alla bidrag
till forskningen kan tillslut leda till något mer omfattande.
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5.1 Förslag till vidare forskning
Denna studie uppvisade en förklaringskraft på 0,160 när alla variabler var inräknade i
olika multivariata regressioner. Det skulle vara intressant och se andra variabler
inräknade i en studie, som kanske kan göra förklaringskraften ännu högre. Denna
undersökning använde en tvärsnittsdesign, vilket visar ett resultat vid en viss
tidpunkt. Att istället göra en studie som sträcker sig över en längre tid skulle vara ett
intressant perspektiv. Hur graden av påverkan har förändrats över tid, ökar eller
minskar det. En annan intressant punkt kan vara att jämför Sverige med ett annat
land, som anses ha en hög alternativ låg grad av påverkan. På så sätt få en bredare
undersökning som visar hur Sverige står sig gentemot ett eller flera länder.
Medborgardemokrati är ett fält som ständigt behöver studeras, både för politikerna,
oss medborgare och samhället i stort. Ifall vi inte vet hur deltagandet skiljer sig i
Sverige hur ska vi då kunna förbättra samhället.
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