
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5TVARIATION I VALDELTAGANDE  

- En statistisk undersökning av moderniseringens 
subnationella effekter på det svenska valdeltagandet 

Johan Elfving & Elin Rosén 

 

 

 

 

 

Handledare: Thomas Denk 
 
Seminariedatum: 2017-06-01 
 
Statskunskap kandidatkurs 
Självständigt arbete 15hp 

 



 

Abstract 
 

This essay sets out to bring further knowledge within the field of political participation on an 

aggregated level in Sweden. The theoretical access point for this study is the modernization 

theory provided by Lipset (1959). This theory will be investigated to see if variables within 

this theory have an effect on the Swedish voter turn-out. Furthermore this study aims to 

investigate if the contexts of the economical situations have an effect on modernization. The 

main questions of this essay is: (1) what effects do modernization have on voter turn-out in 

Swedish municipals? (2) Regarding the economic cycles, what influence does the effects of 

modernization have on voter turn-out? The method used in this essay is a qauntative analysis 

in the form of a bivariate and a multiple regression analysis. The empirical material in this 

study includes statistics from different public agencies.  The analysis aims to investigate three 

election years, 1994, 2006 and 2014.  

 

The empirical study shows that socioeconomic pre-conditions, such as average income level, 

and urbanization have a positive and strong effect on the Swedish voter turn-out on an 

aggregated level. This shows that modernization theory is not relevant in full, it rather shows 

that certain parts of the original theory is relevant today. The effects modernization have on 

voter turn-out is also a lot stronger when the economic context is an economic boom. When 

the economy goes down the effect goes down with it.  

 

Keywords: modernization, voter turn-out, socioeconomic development, industrialization, 

urbanization, education, economic context, economic situation, aggregated level. 
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1. Inledning 

Det svenska valdeltagandet har länge betraktats som stabilt och högt i internationella 

jämförelser (SOU 2007:84 s.12). Flera studier har också studerat valdeltagandets omfattning 

och orsaker. Studier har förklarat valdeltagande på individuell nivå med att väljare är 

rationella individer som utför handlingar för deras egen vinnings skull. Studier har analyserat 

valdeltagande som effekt av väljarnas politiska kultur. Studier som analyserar valdeltagande 

på nationell nivå har betonat betydelsen av den politiska kulturen samt effekten av 

institutioner såsom valsystem och partisystem. Forskning om valdeltagande har därmed 

dominerats av studier som analyserar valdeltagande på individuell eller nationell nivå. Utöver 

dessa studier finns dock också studier som analyserar valdeltagande på subnationell nivå. Det 

finns dock få studier som syftar till att förklara variationen i valdeltagandet mellan svenska 

kommuner. Den variation i valdeltagandet som finns mellan svenska kommuner har därför 

inte mer utförligt förklarats av tidigare studier.  

   

En teori som formulerar en förklaring till varför valdeltagandet varierar mellan samhällen är 

moderniseringsteorin. Moderniseringsteorin, presenterad av Lipset (1959) skapade vid sin 

uppkomst optimism gällande hur stater kan demokratiseras, vilket innebär en övergång från 

auktoritär regim till demokratisk regim. Lipset (1959) menar att modernisering skapar 

förutsättningar för att utveckla ett demokratiskt statsskick. Dessa förutsättningar som skapas 

med modernisering är enligt Lipset (1959), socioekonomisk utveckling, industrialisering, 

urbanisering, samt en välutbildad befolkning. Enligt Lipsets (1959) grundhypotes främjar 

modernisering även politisk mobilisering bland befolkning genom att individer blir mer 

självständiga, får ekonomisk välfärd och högre utbildning. Med detta förväntas även 

modernisering främja valdeltagande i samhällen. Valdeltagandet i samhällen förväntas därför 

variera med graden av modernisering.  

 

Efter Lipset (1959) har moderniseringsteorin blivit en av de mest framträdande teorierna inom 

forskning om demokratisering (Møller & Skaaning, 2013). Senare forskning om 

modernisering har dock  hävdat att moderniseringens relevans är beroende av den ekonomiska 

kontexten. Jackman och Neubauer (1988) menar att Lipsets (1959) moderniseringsteori 

endast stämmer in på lågutvecklade länder. Enligt denna hypotes förväntas samband mellan 

valdeltagande och modernisering inte återfinnas i högutvecklade länder. Att effekten av 
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modernisering är beroende av den ekonomiska kontexten har emellertid varit omdiskuterad i 

andra studier, som med olika resultat har testat Jackmans och Neubauers (1988) hypotes. 

Huruvida den ekonomiska kontexten spelar roll för moderniseringens effekter på 

demokratisering är därför inte entydigt obesvarad. Däremot behöver analyser av 

moderniseringens effekter ta hänsyn till att effekterna kan variera beroende på ekonomisk 

kontext. Exempelvis behöver analyser av moderniseringens effekt på valdeltagande ta hänsyn 

till den ekonomiska kontexten. 

 

Det finns få studier som förklarar varför valdeltagandet varierar mellan svenska kommuner. 

En sådan studie är Lundåsens (2004) studie gällande det sociala kapitalets betydelse för 

valdeltagande på subnationell nivå i Sverige. Studiens slutsats är att desto högre 

socioekonomisk utveckling en kommun har desto starkare effekt har föreningstätheten på 

valdeltagandet i kommunen. Tidigare studier har dock inte testat dels moderniseringsteorins 

relevans i sin helhet, dels antagandet om kontextuella effekter på moderniseringens effekter 

på valdeltagande på subnationell nivå i Sverige. Utifrån detta formuleras två forskningsfrågor 

för denna uppsats. 

 

1.2 Frågeställning 
Vilka effekter har modernisering på valdeltagandet i svenska kommuner? 
Hur påverkas moderniseringens effekter på valdeltagande i svenska kommuner av ekonomisk 

konjunktur?  

 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att ge ökad kunskap om förutsättningarna för valdeltagande på 

kommunal nivå i Sverige. För att uppnå detta syfte kommer uppsatsen testa 

moderniseringsteorins hypotes om att modernisering främjar valdeltagande och huruvida 

effekterna av modernisering är beroende av den ekonomiska kontexten. Med denna 

ekonomiska kontext avses i denna studie de ekonomiska konjunkturerna för respektive valår, 

vilket förväntas påverka moderniseringens effekt på valdeltagande. Utöver att pröva en möjlig 

förklaring till varför valdeltagandet varierar mellan svenska kommuner kommer uppsatsen 

också innebära ett test av moderniseringsteorins relevans för svenskt valdeltagande.  
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1.4 Disposition 
I nästa kapitel kommer forskningsöversikten att presenteras. Detta kapitel kommer innehålla 

det teoretiska ramverket för moderniseringsteorin följt av det teoretiska ramverket för 

valdeltagande. Forskningsöversikten kommer även presentera tidigare forskning om de 

variabler som förväntas påverka valdeltagande. Samtliga avsnitt avslutas med en 

sammanfattning som ämnar presentera vad som kommer att tas med vidare i uppsatsen. Hela 

kapitlet avslutas med en analysmodell som förklarar hur denna uppsats kommer byggas upp 

och hur studien ämnar fortsätta. I följande kapitel kommer metoden för studien att 

presenteras. Detta kapitel syftar till att ge läsaren förståelse för hur uppsatsen är uppbyggd 

samt beskriva och motivera de val som gjorts. 

 

I kapitel 4 presenteras studiens analyser och resultat. Kapitlet inleds med en inledning och vad 

som är relevant för samtliga analyser, sedan presenteras en bivariat analys följt av två 

multivariata analyser. Efter det kommer analyser över år presenteras och den sista analysen 

presenterar modellernas multikollinearitet. I samband med varje analys presenteras även 

resultatet och vad analyserna betyder.  Detta kapitel avslutas med en sammanfattning. Kapitel 

5 presenterar studiens slutsatser. Detta kapitel inleds med en genomgång av resultatet och 

dess betydelse för att sedan avslutas med ett avsnitt som svarar på studiens forskningsfrågor. I 

kapitel 6 presenteras en diskussion för studien i helhet.  

 

2. Forskningsöversikt 

I följande kapitel kommer en forskningsöversikt ges gällande moderniseringsteorin, forskning 

angående valdeltagande samt för förklaringsvariabler vid valdeltagande-studier. Översikten 

ämnar ge en övergripande bild av vad som har studerats inom området samtidigt som läsaren 

sätts in i områdets ledande teorier. Forskningsöversikten ämnar även plocka ut beroende-, 

oberoende- samt förklaringsvariabler som är relevanta för kommande analyser i uppsatsen. 

Första avsnittet kommer att bestå av en forskningsöversikt av moderniseringsteorin, dess olika 

teorier och studier. Avsnittet kommer att avslutas med vad som är relevant och centralt för 

denna studie samt presentera de oberoende variablerna. Det andra avsnittet kommer att ge en 

överblick av forskningen kring valdeltagande och svenskt valdeltagande. Även här avslutas 

avsnittet med vad som kommer vara relevant och centralt för denna studie samt vad som 

kommer utgöra den beroende variabeln. Det sista avsnittet bidrar med en översikt gällande 

förklaringsvariabler för valdeltagande samt forskningen kring det. Hela kapitlet avslutas med 
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en analysmodell som presenterar det material som tas med från forskningsöversikten och 

vilken roll det kommer ha för denna undersökning. Analysmodellen kommer även presentera 

hur denna studie ämnar vara upplagd och vad analysen kommer att innehålla. 

 

2.1 Inledning moderniseringsteorins teoretiska ramverk 
Tanken att det kan existera ett samhälle där folket styr staten har funnits sedan Aristoteles 

dagar. En viktig förutsättning för att detta ska fungera är att det inte finns en utbredd 

fattigdom bland befolkningen (Lipset 1959). Moderniseringsteorin är baserad på antagandet 

att människan kan utvecklas (Inglehart & Welzel 2005).  

 

2.1.1 Lipsets moderniseringsteori 

I slutet av 1950-talet publicerades Lipsets artikel Some Social Requisites Of Democracy som 

kom att skapa en optimism om hur stater kan transformeras från auktoritära regimer till 

demokratiska regimer. Lipset (1959) syftar även till att stater som är demokratiska också 

genom utveckling kan förstärka den redan existerande demokratin i staten. Lipset (1959) 

menar att med ekonomisk utveckling skapas det förutsättningar för ett demokratiskt 

statsskick. Det är ett resonemang som innebär att ju högre ekonomisk utveckling ett land har 

desto mer utvecklat är landets demokrati. Av den ekonomiska utvecklingen skapas 

förutsättningar för en utvecklad demokrati. Dessa förutsättningar är industrialisering, 

urbanisering, hög utbildningsnivå och socioekonomisk utveckling (Møller & Skaaning 2013). 

Den viktigaste av dessa förutsättningar är ett utvecklat utbildningssystem som ger sina 

medborgare en hög utbildning. En befolkning som är högutbildad har större acceptans för de 

som styr landet och är mer källkritiska mot missinformation och myter. Ökad ekonomisk 

utveckling förändrar klasstrukturer, från ett samhälle med en stor arbetarklass till ett samhälle 

med en stor medelklass. Ökad ekonomisk utveckling ger välstånd till hela befolkningen, 

vilket förväntas minska risken för en revolution. Toleransen ökar bland invånare för den 

sittande demokratiska regeringen. Innan ett land moderniseras så har arbetarklassen inte något 

att förlora för att de äger inget mer än sina kroppar. När ett land moderniseras så skapas 

ekonomiska förutsättningar för att arbetarklassen ska få ett så pass drägligt liv att de inte 

vågar riskera det för att störta den nuvarande regeringen. För att bevisa sin hypotes använder 

Lipset (1959) sig av data från europeiska länder, engelsktalande länder och sydamerikanska 

länder. Hans resultat visar att de länder som är demokratiska har en högre ekonomisk 

utveckling än auktoritära länder. Exempelvis har de demokratiska länderna fler bilar per tusen 
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invånare, en mer välutbildad befolkning, högre urbanisering och industrialisering (Lipset 

1959). 

 

2.1.2 Senare forskning om Lipsets moderniseringsteori 

Zehra F. Arat (1988) påpekar att det finns forskare som inte stödjer Lipsets (1959)  

moderniseringsteori i alla kontexter. Neubauer och Jackman menar att Lipsets 

moderniseringsteori stämmer in på lågutvecklade länder men inte högutvecklade länder. Det 

har under många år funnits en debatt kring Neubauer och Jackmans tes men Arat menar att 

deras hypotes aldrig har prövats ordentligt på ett övertygande sätt. Arat (1988) hävdar därför 

att det är nödvändigt att verifiera moderniseringsteorin med ny data. Arat (1988) använder ett 

poängsystem där olika kriterier ger en viss poäng för att definiera vad demokratisk utveckling 

är. Länderna får poäng på en skala från 1.55 till 19.91, desto högre poäng ett land har desto 

mer demokratiskt utvecklat är landet. För att definiera vad ekonomisk utveckling är använder 

Arat sig av energiförbrukning per capita. Arat (1988) använder sig av 1985 observationer av 

64 till 130 länder mellan åren 1948-1977. Slutsatsen är att det finns en positiv korrelation 

mellan ekonomisk utveckling och demokrati när undersökningen använder sig av 

tvärsnittsdata. Men det finns ingen positiv korrelation mellan ekonomisk utveckling när Arat 

utgår från longitudinell data. 

 

Adam Prezewoski och Fernando Limongi (1997) undersökte moderniseringsteorin för att reda 

ut om det finns en korrelation mellan ekonomisk utveckling och demokrati. Deras slutsats är 

att det finns en stark korrelation men de är inte säkra på om det innebär att det är ekonomisk 

utveckling som skapar förutsättningar för att en stat ska gå från en auktoritär regim till en 

demokratisk regim (Møller & Skaaning 2013, s.93-94). Det kan vara så att ekonomiskt 

välstånd och tillväxt inte alls har någon inverkan på den faktiska övergången till ett 

demokratiskt styre från ett auktoritärt styre utan bara förbättrar möjligheterna till att ett lands 

statsskick förblir demokratiskt. Det innebär att länder inte behöver vara rika för att kunna 

bevara sin demokrati, det viktiga för att bevara demokratin är att det sker en konstant 

ekonomisk utveckling. Den data de använder visar att vissa länder har gått från en auktoritär 

regim till en demokratisk regim när ekonomin har utvecklats i landet (ex: Brasilien), men det 

finns länder som inte har gjort det. Sovjetunionen, Spanien och Östtyskland var auktoritära 

regimer under en lång tid även fast deras ekonomier utvecklades. Dessa länders 

transformering från auktoritära regimer till demokratiska regimer berodde kanske inte på 

ekonomisk utveckling (A.Prezewoski, F.Limongi 1997, s.160).   
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Teorell (2010) undersöker olika bakomliggande förutsättningar i moderniseringsteorin som 

kan påverka regimers transformering från en auktoritär regim till en demokratisk regim. Han 

undersöker även hur förutsättningar bidrar till att en stat inte går bakåt i utvecklingen från en 

demokratisk regim till en auktoritär regim. Teorell (2010) menar att det framför allt är en 

utbredd media som bidrar till att en demokratiskt vald regering inte störtas och ersätts av 

autokratiskt styre. Ekonomiska kriser kan bidra till att auktoritära regimer störstas, detta för 

att den privata sfären som tidigare har gynnats av den auktoritära regimen ser demokrati som 

ett bättre alternativ än den tidigare. Teorell (2010) menar att ekonomisk utveckling inte bara 

behöver gynna en demokratisk utveckling, länder som har en snabb ekonomisk utveckling 

baserad på naturresurser har en tendens att inte utvecklas från auktoritära regimer till 

demokratiska regimer. Hans data visar istället en tendens att länder som redan är 

demokratiska förblir demokratiska om landet utvecklas i moderniseringsprocessen. 

 

Moderniseringsteori har inte enbart prövats eller tillämpats i statistiska analyser utan även i 

fallstudier. En studie av Rossen Vassilev (1999) kan illustrera hur forskning kan förklara 

övergången från en auktoritär regim till demokratisk regim i ett fall med 

moderniseringsteorin. Rossen Vassilev (1999) undersöker om moderniseringsteorin kan 

förklara Bulgariens övergång från en auktoritär regim till en demokratisk regim. Bulgarien 

var ett av de mer ekonomiskt framgångsrika länderna i Östeuropa innan 1989. Bulgarien 

moderniserades under de 45 år som landet styrdes av kommunistregimen, landet utvecklades 

från ett jordbrukssamhälle till ett modernt urbaniserat industrisamhälle, 1980 så var nästan  

40 % av arbetskraften anställda inom industrin. Mellan åren 1939 till 1980 så åttafaldigas 

bruttonationalprodukt (BNP). Men efter 1980 började ekonomin stagnera. Den globala 

strukturella krisen under 70-talet och 80-talet påverkade landets ekonomi negativt samtidigt 

som Bulgarien ökade militärbudgeten, statsskulden ökade och det blev dyrare att importera 

varor. I och med att Bulgariens ekonomi och utbildningsnivå ökade positivt så skapades det 

en professionell medelklass som krävde mer politisk och kulturell makt. 1989 bildades Union 

of Democratic Forces, vilka ledde oppositionen mot kommunistpartiet. Bara ett år efter 

bildandet av Union of Democratic Forces så föll Kommunistpartiet och ett demokratiskt 

statsskick infördes. Det var Kommunistpartiet som skapade förutsättningarna för utveckling 

från ett auktoritärt statsskick till ett demokratiskt statsskick. Författaren menar att fallet 

Bulgarien visar på att det finns en korrelation mellan socioekonomisk utveckling och 
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demokratisk utveckling. Framförallt menar författaren att det är en utbildad medelklass som 

påverkar landets övergång till ett demokratiskt statsskick. 

 

2.1.3 Sammanfattning av moderniseringsteorin 

Moderniseringsteorins grundtanke består således av att ekonomisk utveckling ger 

förutsättningar för demokratisering och demokratisk stabilitet. För kommande uppsats så har 

Lipsets (1959) teori valts att utgå från. Således kommer den att utgöra bakgrunden för 

undersökningen. Lipsets (1959) teori presenterar också vad som kommer att fungera som de 

oberoende variablerna för denna studie. Dessa har tagits direkt från Lipsets (1959) 

moderniseringsteori för att kunna testa den. De oberoende variablerna är industrialisering, 

urbanisering, hög utbildningsnivå och socioekonomisk utveckling. Inom socioekonomisk 

utveckling kommer även den kontextuella variabeln att läggas in. Den presenterades av 

Jackman och Neubauer (1988) där de uttryckte att ekonomiskt högutvecklade länder inte 

stämmer in på moderniseringsteorin. Detta ämnas testas och den kontextuella variabeln 

kommer att utgöras av de olika ekonomiska konjunkturerna i Sverige vid respektive valår.  

 

2.2 Inledning valdeltagandets teoretiska ramverk 
Den demokratiska grundprincipen innebär förenklat; medborgarnas rätt och frihet att välja sitt 

eget styre. Från den antika demokratin till den moderna demokratin har folkomröstningar och 

val varit de institutioner som används för att tillämpa denna demokratiska grundprincip. Även 

om samhällets utveckling med industrialisering och urbanisering har förändrat demokratins 

form bygger de demokratiska institutionerna på medborgarnas aktiva deltagande vid val eller 

folkomröstningar. För Sveriges del, enligt regeringsformen 1 kap. 1§, innebär den 

representativa demokratin att medborgarna genom fria och regelbundna val får utse de som 

styr landet. (SFS 1974:152). Forskning om valdeltagande har utvecklats i två steg. Under den 

första fasen från den allmänna rösträttens genomförande till 1950-talet fokuserade studier på 

valens resultat och valdeltagandets omfattning. I den andra fasen gav utveckling inom 

enkätforskningen möjligheter att även studera de bakomliggande faktorerna till valdeltagande. 

(SCB 2012 s.13).  

 

2.2.1 Tidigare forskning kring individuellt valdeltagande 

En klassisk studie av valdeltagande härstammar från Anthony Downs (1957) som bidrog med 

den rationella förklaringen till medborgares deltagande vid val. Det vill säga att en 
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medborgare röstar om incitamenten för deltagande är högre än incitamenten för att inte delta. 

Teorins slutsats kan på så vis härledas till att människan agerar om denne tror att den kan 

“vinna” på det eller att dennes röst är avgörande på något vis (Lundåsen 2004 s.4). 

Sannolikheten för detta är dock minimal med tanke på hur moderna samhällen ser ut idag sett 

till storlek och befolkningsmängd. Därav kan denna typ av rationell förklaring till 

valdeltagande i princip uteslutas då incitamenten för att inte delta är högre. Andra studier 

kring valdeltagande lägger fokus vid den kontext som individer befinner sig i. Teorell och 

Westholm (1999) tar upp individens sätt att agera som en följd av en social norm som verkar i 

individens direkta närhet (SOU 1999:132 s.153). Med detta menar författarna att 

medborgarna uppfattar valdeltagande som en skyldighet en god medborgare måste utföra. 

Denna skyldighet kan härledas till den press som överförs på medborgaren antingen externt 

(omgivning) eller internt (inre sanktionssystem) vilket i sig ökar incitamenten för deltagande 

enligt den rationella förklaringen. Författarna beskriver detta som “etiken av deltagande” 

(s.153).  

 

Synen på människan som en rationell individ verksam och påverkad av den miljö och 

omgivning denne verkar vid har inom forskningen kommit att ställas mot de individuella 

egenskapernas betydelse för valdeltagande. I Sverige har forskning angående individers 

egenskaper såsom attityd, lojalitet och intresse undersökts i samband med studier om 

valdeltagande. Ersson och Wide (2001) framhåller i studien “Valdeltagandet i Sverige: 

variation i tid och rum” vikten av en positiv demokratisk politisk attityd för att kunna 

generera ett högt valdeltagande i en stat (s.161). Att vara politiskt intresserad och att på ett 

individuellt plan kunna identifiera sig med ett politiskt parti bidrar generellt till ett högt 

valdeltagande. Låg partiidentifikation och ett lågt politiskt intresse leder å andra sidan till ett 

lägre valdeltagande. Ytterligare studier kring valdeltagande har under tidigt 2000-tal bedrivits 

med Sverige i fokus. Ersson och Wide (2001) undersöker i ovan nämnda studie förhållandet 

mellan valdeltagande och sociala bakgrundsfaktorer för valen mellan perioden 1964-1988. De 

sociala bakgrundsfaktorerna som studeras här var: ålder, civilstånd, inkomst, 

sysselsättningsnivå, yrkesställning samt utbildningsnivå (2001, s.160). Denna undersökning 

delar upp bakgrundsfaktorerna i två kategorier vilket innebär att varje faktor har två svar. 

Civilstånd - ogift/gift, utbildningsnivå - hög/låg och så vidare.  Resultaten för denna 

undersökning visar på korrelation mellan valdeltagande och vissa bakgrundsfaktorer såsom 

inkomst och sysselsättningsnivå. Henrik Oskarsson och Sören Holmberg (2013) lyfter i sin 

bok ”Nya svenska väljare” det faktum att vilka resurser individer har påverkar valdeltagande. 
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De redovisar även att individer med starka sociala nätverk tenderar att rösta i större 

utsträckning (2013 s.49).  

 

2.2.2 Tidigare forskning subnationell nivå 

Susanne Lundåsen (2004) har i sin avhandling “En föreningsbaserad demokrati? - Ideella 

föreningar och valdeltagande i Sveriges kommuner under 1990-talet” för avsikt att testa det 

sociala kapitalets betydelse för svenskt valdeltagande. Detta gör Lundåsen (2004) genom att 

testa om storleken på föreningslivet har någon påverkan på valdeltagandet på kommunal nivå 

samt om inflytandet från föreningslivet varierar med den socioekonomiska utvecklingsnivån 

(2004. s.1). Syftet blir således att undersöka generella samband genom att ställa olika 

förklaringsmodeller mot varandra. Lundåsens (2004) undersökning görs via en 

regressionsanalys, detta för att se om det finns ett samband mellan föreningstätheten i 

Sveriges kommuner och valdeltagande (2004. s.173). Lundåsens (2004) hypotes, baserad på 

en studie av Teorell, Linking Social Capital to Political Participation (2003), är att desto 

högre föreningstäthet det finns i en kommun desto större benägenhet har medborgarna i 

kommunen att rösta (2004, s. 188). Författaren ställer upp tre olika förklaringsmodeller för att 

nå förståelse för hur föreningstätheten påverkar valdeltagande. 1) Föreningstätheten påverkar 

valdeltagande, 2) föreningstätheten och socioekonomi påverkar separat valdeltagande och 3) 

socioekonomi påverkar föreningstäthet som påverkar valdeltagande. Resultatet som Lundåsen 

(2004) presenterar var inte helt i linje med de förväntade antagandena inom socialt kapital-

teori. Generellt var relationen mellan föreningstäthet och valdeltagande negativ. Lundåsen 

(2004) påpekar dock att den tredje förklaringsmodellen ger bäst förklaring till det samlade 

empiriska materialet, vilket innebär att socioekonomi påverkar föreningstäthet som påverkar 

valdeltagande. Desto högre utveckling av socioekonomi det finns i en kommun desto starkare 

effekt har föreningstätheten på valdeltagande i kommunen.  

 

2.2.3 Svenskt valdeltagande en historisk översikt 

Det svenska valdeltagandet ligger i den absoluta världstoppen om länder med röstplikt 

utesluts. Under efterkrigstiden ligger det svenska genomsnittet på över 83 %. Även om 

valdeltagande är vida studerat världen över samt att det svenska valdeltagandet har hållit en 

hög nivå så har forskningen gällande detta område i Sverige varit begränsad. Först under 

1990-talet när Sverige visade resultat för ett kraftigt sjunkande i valdeltagandet, främst under 
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riksdagsvalet 1998 när deltagandet sjönk med fem procentenheter, började det politiska 

deltagandet att undersökas ordentligt på individ-såväl som systemnivå (SOU 2007:84 s.12).  

 

Under de snart 100 år Sverige har haft allmän rösträtt har det skett en konstant förändring av 

vem som är röstberättigad i de svenska valen. 1911 blev alla myndiga män röstberättigade. 

Denna förändring ökade de röstberättigade från lite mer än 500 000 till 1,1 miljoner. Dock är 

det 1921 som den stora förändringen sker, den myndiga kvinnan får rösträtt till andra 

kammaren i riskdagen, 3,2 miljoner svenskar blir röstberättigade vid denna tid (Öhrvall 2012 

s 25-28). Ändå är det många medborgare som inte får rösta. Medborgare som inte får rösta är: 

skuldsatta till staten, medborgare som har begått brott och blivit straffade för det, medborgare 

som är omyndigförklarade, medborgare som är män och inte har gjort värnplikt, medborgare 

som bodde utomlands samt medborgare som erhöll fattigunderhåll. Det var först 1998 som 

den sista av alla dessa grunder hade försvunnit till att medborgaren inte fick rösta (Öhrvall 

2012, s.25-28). 

 

I en förhoppning om att invandrare som inte är svenska medborgare skulle delta mer i den 

svenska politiska sfären ändrades lagen om vilka som får rösta i kommunal- och 

landstingsval. 1976 får alla som har varit skrivna i Sverige i minst tre år och är myndiga enligt 

svensk lag rösta i kommunal- och landstingsval.1998 kan alla EU-medborgare samt nordiska 

medborgare få rösta i kommunal- och landstingsval om de är skrivna och bor i Sverige. Den 

konstanta förändringen har utökat massan av människor som har rätt till att rösta i svenska val 

(Öhrvall 2012 s. 25-28). 1911 var det 1,1 miljoner medborgare som fick rösta i riksdagsvalet, 

2014 var det 7,1 miljoner medborgare som fick rösta i riksdagsvalet(SCB Olofsson u.å. s 2).   

 

Röstberättigades valdeltagande har förändrats under de senaste hundra åren. 1921 var det 54 

% av de röstberättigade som röstade i riksdagsvalet. Valdeltagandet ökade under en 

femtioårsperiod där toppen nåddes under valet 1976 när 91,8 % av de röstberättigade röstade i 

riksdagsvalet. Det lägsta valdeltagandet innan valdeltagandet gick upp igen var 2002 då bara 

80,1 % av de röstberättigade gick och röstade till riksdagsvalet. 2006 fick kommunerna i 

Sverige ansvaret för förtidsrösterna, detta gjorde att det blev mer tillgängligt att förtidsrösta. 

Det finns indikationer på att kommunernas ansvar av förtidsrösterna har ökat valdeltagandet i 

de områden det gick att förtidsrösta (Öhrvall 2012, s.32-33). Efter 2002 har valdeltagandet 

sakta men säkert gått upp och 2014 var valdeltagandet 85,8% (SCB 2014). Det är ovanligt 

men det har skett i svensk historia att det har blivit omval. 2010 blev det omval till 
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landstingsfullmäktige i Västra Götalands län för att det hade försvunnit röster. Under omvalet 

som genomfördes året därpå, 2011, sjönk valdeltagandet från 81 % till 44 % (Öhrvall 2012, s. 

34). Under Sveriges historia har det brukats sex folkomröstningar, Rusdrycksförbudet 1922, 

Högertrafik 1955, Pensionsfrågan 1957, om Sverige skulle gå med i EU 1994 och om Sverige 

skulle inför Euro som valuta 2003. Alla dessa folkomröstningar har varit rådgivande vilket 

innebär att riksdagen inte behöver rätta sig efter resultatet av folkomröstningen (Öhrvall 2012, 

s. 35). 

 

I de tidigare riksdagsvalen var det fler i städerna som röstade än vad det var på landsbygden. 

1911 var det 63 % av de röstberättigade som bodde i städerna som röstade och det var 56 % 

som röstade på landsbygden. Denna förändring kom sedan under den senare delen av 50-talet 

att försvinna. Skillnaderna i valdeltagandet har blivit mer tydligt mellan glesbefolkade 

kommuner och förortskommuner till större städer (Öhrvall 2012, s. 30-32). 

 

När Sverige gick med i EU 1995 så adderades ytterligare ett val till som de svenska 

medborgarna kunde delta i: Europaparlamentsvalet. Valdeltagandet till Europaparlamentet var 

först väldigt lågt ur ett EU-perspektiv. Valet 1995 var valdeltagandet endast 41,6 % men 

senast valet 2014 var det 51,01 % (Valmyndigheten, 2014) som deltog vilket är högre än de 

flesta andra EU-länders valdeltagande till Europaparlamentsvalet (Öhrvall 2012, s. 36). 

 

2.2.4 Sammanfattning av valdeltagande 

Forskning kring valdeltagande har varit relevant för de moderna samhällena under en lång 

period. Forskningen har gått från att anta att väljarna är rationella och nyttomaximerande i sitt 

politiska beteende till att vara präglade av sina egenskaper. Idag läggs dock större fokus vid 

sociala bakgrundsfaktorer för att kunna generalisera valdeltagandet i olika länder. De flesta 

studier som gjorts inom området för moderniserings- och demokratiseringsstudier har varit 

komparation på nationell nivå medan det regionala perspektivet har blivit åsidosatt. Sverige 

har heller inte varit ett land som stått i fokus för forskningen inom detta område då den 

generella uppfattningen är att Sverige är ett stabilt land med relativt högt valdeltagande över 

tid. Valdeltagande kommer på så vis att utgöra den beroende variabeln för denna studie.  
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2.3 Förklaringsvariabler för valdeltagande - teoretiskt ramverk 
Joᾶo Cancela och Benny Geys (2016) vill ta reda på varför individer röstar i nationella samt 

subnationella val, detta för att analysera om det finns mönster gällande valdeltagande. För att 

kunna svara på sin frågeställning samlar de in resultat från tidigare studier. Resultaten från de 

tidigare studierna operationaliseras och kodas så att resultaten kan klassificeras med ett 

system som Geys (2016) har utvecklat i en tidigare studie som behandlar samma frågor. De 

skiljer på subnationella och nationella val i sin analys för att undersöka om det finns olika 

orsaker till att en individ röstar i val.  

 

Studien redovisar tre slutsatser. Den första slutsatsen är att befolkningsstorlek och stabilitet, 

återkommande val, kampanjkostnader och institutionella procedurer ofta styr utfallet om valet 

redan har en förutspådd riktning. Å andra sidan verkar variabler som mäter 

befolkningskoncentrationen och homogenitet samt nivån av politisk splittring inom ett 

specifikt område inte ha någon otvetydig effekt överlag när man tittar på de olika studierna 

(Cancela & Geys 2016, s.271).  Enligt Cancela och Geys (2016) är den andra slutsatsen att det 

finns för få studier gällande effekten av kovarians för vissa variabler såsom kampanjkostnader 

och existensen av andelen minoriteter i subnationella val och i vissa fall delar av världen. 

Detta oavsett vilken nivå som valdeltagandet studeras på. Författarna menar att studier av 

denna sort borde uppmuntras och diversifieras geografiskt då det nästan endast finns studier 

för USA på området. Den tredje slutsatsen är att analysernas resultat varierar, antar olika 

värden beroende på vilken nivå av val som studeras. Vid subnationella val har 

socioekonomiska variabler större effekt på valdeltagandet än vid nationella val. Nationella val 

visar istället hur variabler relaterade till politik är mer relevanta för valdeltagandet. Även om 

dessa resultat inte visar på en stark korrelation så finns där ändå en variation värd att vidare 

undersöka (Cancela & Geys 2016, s.271). Denna studie bygger vidare på Geys studie från 

2006 som presenteras här nedan. 

 

Benny Geys (2006) lyfte frågan om varför medborgare dyker upp på valdagen i artikeln 

”Explaining voter turnout: A review of aggregate-level research”(2006). Detta undersöker 

Geys genom att analysera den stora mängden av empiriskt material och tidigare forskning 

som redan finns inom området. Geys (2006) använder sig av data på en aggregerad nivå, 

vilket innebär att han använder sig av 83 tidigare studier som har mätt valdeltagandet på 

distrikt-, kommunal-, regional eller nationell nivå. Samtliga studier har en gemensam nämnare 
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och det är att alla använt sig av valdeltagande som beroende variabel i respektive 

undersökning (Geys 2006, s. 638). Geys (2006) presenterar studiens syfte som att allokera och 

påvisa ett generellt mönster för valdeltagande från många, varierade, empiriska studier.  

 

Eftersom bakgrunden till Geys (2006) undersökning innehåller 83 olika studier måste hänsyn 

också tas till det faktum att alla studier använder sig av olika operationaliseringar gällande 

den beroende faktorn valdeltagande. Författaren ger dock sin synpunkt på vad som borde 

betraktas som den bästa operationaliseringen för valdeltagande vilket är att det är den 

röstberättigade delen av befolkningen som ska räknas. Detta exkluderar på så vis omyndiga 

medborgare och de som är myndiga men som blivit av med sin rösträtt, exempelvis dömda 

brottslingar i USA (Geys 2006, s.639).  

 

Metoden för studien är en så kallad meta-analys, vilket kan beskrivas som en analys av en 

tidigare analys. Geys (2006) använder sig av en statistik analys inom meta-analysen genom att 

testa resultaten från de 83 tidigare studierna. För att kunna göra detta använder sig Geys av 

två meta-analytiska procedurer, ”vote-counting” samt ”combined tests” (Geys 2006, s.640). 

Undersökningen ämnar gå igenom tre typer av oberoende variabler: socioekonomi, politiska 

och institutionella variabler. Dessa oberoende variabler presenteras i samband med olika 

förklaringsvariabler inom respektive område för att undersöka om de oberoende variablerna 

påverkar den beroende variabeln – valdeltagande. Här nedan kommer en ingående översikt 

ges av de socioekonomiska variablerna då de, för denna uppsats syfte, är relevanta. Resultatet 

för politiska och institutionella variabler kommer också att presenteras, dock inte lika 

ingående.  

 

2.3.1 Socioekonomiska förklaringsvariabler 

Den första förklaringsvariabeln för området socioekonomi är befolkningsstorlek. Geys (2006) 

presenterar befolkningsstorlekens teoretiska betydelse för dess påverkan på valdeltagande. 

Betydelsen härstammar från Anthony Downs och teorin om att medborgare röstar om de tror 

sig ha en chans att avgöra valet. Incitamenten för att delta är då högre än incitamenten för att 

inte delta – de tror sig ha möjlighet att kasta den avgörande rösten och på så vis avgöra 

valresultatet. Geys (2006) argumenterar dock för att desto större samhället är sett till 

befolkningsmängd desto sämre är oddsen för att en enda medborgare kan göra skillnad genom 

sitt aktiva deltagande och därav påverka resultatet (Geys 2006, s.642). Geys (2006) resultat 
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visar på att korrelation mellan befolkningsmängd och valdeltagande finns men att sambandet 

är statistiskt negativt. 

Den andra förklaringsvariabeln är befolkningskoncentration vilket oftast symboliserar 

olikheterna mellan urbanisering och graden av agrikultur. Urbanisering innebär ofta, sett ur 

sociologisk teori, att medborgare är mer individualistiska vilket minskar risken för ”social 

press” när det kommer till valdeltagande. Detta argument bygger på synen att politiskt 

deltagande är en civil plikt och om medborgare bortser från denna så kan det skada deras 

sociala liv och deras individuella rykte (Geys 2006, s.643). I mindre samhällen kan 

argumenten istället vändas och ett ökat deltagande (teoretiskt) urskiljas. Detta härleds till 

synen att små samhällen är mer personliga och att deltagandet ökar på grund av de direkta 

personliga kontakterna medborgare kan ha med politiska kandidater. Detta kan mätas genom 

att undersöka hur stora delar av befolkningen som bor i tätorter vilket symboliserar nivån för 

urbanisering. Resultatet som nås för denna förklaringsvariabel är svagt samtidigt som Geys 

(2006)direkt avfärdar den sociologiska teorin att urbanisering minskar valdeltagandet (Geys 

2006, s.643).  

 

Den tredje förklaringsvariabeln är befolkningsstabilitet. Befolkningsstabilitet innebär att 

medborgare bor i ett område under en längre period. Geys (2006) menar att ur ett teoretiskt 

perspektiv kan befolkningsstabilitet förväntas öka graden av valdeltagande av tre anledningar 

(Geys 2006, s.644) Den första anledningen är att en stabil medborgarskara ökar 

gruppsolidaritet och identifikation med övriga i samhället. Den andra anledning är att om 

medborgare bott inom ett område under en längre tid så ökar deras kunskap om kandidater 

och politiska problem inom området vilket leder till ökat deltagande. Den sista anledning som 

presenteras är att hög migration inom ett område kan ge en negativ effekt på deltagandet då 

medborgare som kan tänka att flytta inom en snar framtid inte intresserar sig för lokal politik 

på samma sätt. För att mäta befolkningsstabilitet presenterar Geys (2006) tre vanliga 

förklaringsvariabler som använts i de 83 tidigare studierna, dessa är medborglig mobilisering, 

befolkningsökning och hemägandeskap. Resultatet som redovisas är att befolkningsstabilitet 

är en viktig faktor för valdeltagande och resultatet antar en positiv korrelation. 

 

Den fjärde förklaringsvariabeln är befolkningshomogenitet. Med befolkningshomogenitet 

syftar Geys (2006) till den sociala homogeniteten som främjar samhällens samanhållning. 

Detta leder (teoretiskt) till ökad gruppsolidaritet samt ökat politiskt deltagande bland 

samhällen med hög homogenitet inom områden som socioekonomi och etnicitet (Geys 2006, 
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s.644). Denna teori främjar den största homogena gruppen inom en valkrets då de tenderar att 

rösta för att öka sin grupps politiska makt. Få tidigare studier använde sig av denna typ av 

variabler (10 av 83) och likt med deras respektive resultat påvisar även Geys (2006) att 

sambanden som har registrerats har dragit åt olika håll (negativt respektive positivt) men att 

samtliga samband har varit svaga. 

 

Den sista socioekonomiska variabeln är tidigare deltagande. Detta baseras på antagandet att 

politiskt deltagande kan vara en vanesak för väljarna. Det vill säga att individer som röstat i 

tidigare val med större sannolikhet kommer att delta igen. Detta vanemönster påpekar Geys 

(2006) kan vara ett tecken på att valdeltagande i nutid kan förklaras genom valdeltagande i 

dåtid (Geys 2006, s.646). Åtta tidigare undersökningar använde sig av denna 

förklaringsvariabel varav sju stycken fann en statistiskt signifikant positiv korrelation mellan 

tidigare deltagande och nutida deltagande. Geys (2006) lyfter även att detta område av 

variabler inte varit centralt för många tidigare studier men att resultatet för dess korrelation 

ändå har redovisats av tidigare studier och att detta är viktigt för framtida forskning.  

 

2.3.2 Politiska och institutionella förklaringsvariabler 

De politiska förklaringsvariablerna är valets jämnhet, effekten av kampanjkostnader samt 

nivån av politisk fragmentering. Hur jämt valet är ingår i rationella-teorier om sannolikheten 

för att en väljare kommer att lägga den avgörande rösten. Med ökad sannolikhet att avgöra 

valet förväntas motivationen att delta öka. Desto jämnare ett val framställs att vara, desto 

högre är deltagandet. Detta beskrivs av Geys (2006) som ett vanligt mått på deltagande och 

används i 52 tidigare undersökningar. Resultatet som Geys (2006) redovisar är att ett positivt 

och ett starkt samband finns. 

 

Effekten av kampanjkostnader beskrivs ha en positiv effekt på valdeltagande då de bidrar till 

att sprida information inom olika valkretsar. Kampanjerna kan dock användas på fler sätt, 

exempelvis för att öka känslan av den medborgliga plikten att delta i valet (Geys 2006, s.648). 

Kampanjer med negativa budskap eller liknande kan däremot ha en negativ effekt på 

deltagandet. Det empiriska materialet stödjer dock tesen om att kampanjkostnader har en 

positiv effekt på valdeltagandet. 

 

Med politisk fragmentering avses hur många partier som ställer upp i ett val. Geys (2006) har 

i denna undersökning inte lyckats att testa denna typ av variabel på grund av att det fanns 
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alltför få studier som använde sig av den. Författaren redovisar dock för att politisk 

fragmentering och teorierna bakom det visar på både positiva och negativa effekter. 

De institutionella förklaringsvariablerna är valsystem, röstplikt, samtidiga val samt 

registreringskrav. Valsystemets utformning anses ha effekt på valdeltagandet. Proportionella 

valsystem är starkt sammankopplade med ett högt valdeltagande, vilket redovisas av Geys 

(2006) som också anger att meta-analysen visar på ett signifikant positivt samband. 

 

Röstplikt ökar deltagandet då medborgarnas kostnad för att inte delta är högre än att delta. 

Detta skapas av samhällets lagstiftning som i vissa områden gör det olagligt att inte delta. 

Resultatet för denna variabel är signifikant och det finns ett starkt positivt samband för de val 

som har sådan lagstiftning (Geys 2006, s.652). 

 

Samtidiga val innebär att val till olika förtroendeuppdrag eller förtroendeuppdrag på olika 

nivåer genomförs samtidigt. Detta kan ge en positiv effekt (teoretiskt) då medborgare som har 

intresse och motiv för att rösta inom ett val då på samma gång röstar i de andra. Resultatet för 

denna variabel ger också empiriskt stöd för denna tes då ett positivt samband mellan samtida 

val och valdeltagande går att finna.  

 

Registreringskrav innebär att röstberättigade måste registrera sig i förväg för att få rösta. 

Detta ökar kostnaden för deltagande då det gör processen att rösta svårare för medborgaren. 

Baserat på detta så anses registreringskrav ha negativ effekt på valdeltagande då det gör 

valdeltagandet mer komplicerat och tidskrävande för individerna.  

 

2.3.3 Sammanfattning 

Från Benny Geys (2006) studie samt studien han skrev tillsammans med Joᾶo Cancela (2016) 

kan vikten av att inkludera flera oberoende variabler i analyser utläsas. Att kunna påvisa 

varför medborgare väljer att delta i val beskrivs genom hans studier som att det kan göras på 

många olika sätt. Från detta avsnitt så kommer förklaringsvariabeln befolkningsmängd att 

användas i denna studie. Befolkningsmängd anses påverka valdeltagandet genom att desto fler 

invånare en kommun har desto lägre är valdeltagandet då incitamenten för att rösta enligt 

rationella teorier är lågt. Denna förklaringsvariabel valdes i samband med tillgång till statistik 

för de svenska kommunerna. För många av de ovan nämnda förklaringsvariablerna ansågs 

data vara svårt att finna. Det fanns dock förklaringsvariabler som kunde använts, såsom 

tidigare deltagande. Dock så betraktades befolkningsmängd som en bättre indikator på 
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variation mellan kommunerna då denna variabel varierar mer än variabeln tidigare 

deltagande.  

 

2.4 Analysmodell 
Detta avsnitt syftar till att presentera studiens analysmodell utifrån de föregående avsnitten 

om moderniseringsteori, forskning kring valdeltagande samt svenskt valdeltagande och 

förklaringsvariablernas vikt för forskningen inom området för modernisering- och 

demokratiseringsstudier. För denna uppsats utgör denna del bakgrunden för kommande 

undersökning. Undersökningen ämnar gå ut på att undersöka Lipsets (1959) 

moderniseringsteori där valdeltagande utgör den beroende variabeln. De oberoende 

variablerna kommer att vara urbanisering, industrialisering, utbildning och socioekonomisk 

utveckling. För att möjliggöra en undersökning gällande urbanisering, industrialisering och 

socioekonomisk utveckling kommer olika variabler kopplade till dessa områden att utgöra 

stora delar av den egen-sammanställda datan. Detta för att på ett rättvist sätt kunna mäta de 

olika oberoende variablernas påverkan/effekt på valdeltagande. Dessa oberoende variabler 

kommer att mätas genom; arbetslöshet, medelinkomst, antal invånare per kvadratkilometer, 

eftergymnasial utbildning om minst tre år samt hur många procent av befolkningen som är 

anställda inom jordbrukssektorn. Som förklaringsvariabel kommer befolkningsstorlek att 

användas. En kontextuell variabel kommer också att läggas till i undersökning. Denna 

kontextuella variabel är de ekonomiska konjunkturerna i Sverige för varje valår som 

undersöks. För att sammanfatta detta kapitel presenteras här nedan en modell som 

symboliserar vad som kommer att undersökas.  

 

 

  

 

  

  

 

 

Modell 1. Variablernas påverkan 

 

Industrialisering 
Urbanisering 
Socioekonomisk 
utveckling 
Utbildning 

 
Valdeltagande 

 

Ekonomisk 
kontext 
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3. Metod 

För denna studie föll valet på att använda sig av en kvantitativ metod för att möjliggöra en 

generalisering av resultatet. Undersökningen kommer att bestå av en bivariat 

regressionsanalys samt tre multivariata regressionsanalyser, som utformas utifrån studiens 

analysmodell och som prövar om Lipsets (1959) moderniseringsteori förklarar variationer i 

valdeltagande mellan svenska kommuner. Centralt för denna studie är därmed att 

undersökningen bedrivs på kommunal nivå i Sverige. Studien kommer att analysera data om 

egenskaper hos kommuner som har insamlats och sammanställts i en databas. 

Undersökningen ämnar även testa moderniseringsteorin över tid och se om variation i 

valdeltagandet varierar utifrån moderniseringen och de ekonomiska konjunkturerna. Därför 

kommer tre valår att redovisas. Dessa valår är 1994, 2006 samt 2014.  

 

3.1 Material 
Det empiriska materialet som ligger till grund för denna uppsats är statistik hämtad från 

Statistiska Centralbyrån, Valmyndigheten samt Arbetsförmedlingen. Samtlig statistik har 

sammanställts för att kunna konstruera en databas med de variabler som är relevanta för 

uppsatsen. Statistiken har sammanställts via uträkningar i Excel för att sedan föras över till 

SPSS där analyserna gjordes. Materialet som samlades in kommer från Sveriges alla 290 

kommuner för två valår, 2006 samt 2014. För 1994 analyserades 286 kommuner då Lekeberg, 

Knivsta, Nykvarn och Bollebygd ingick i större kommuner. Den statistiska data används som 

underlag för att redovisa moderniseringsteorin och dess relevans på subnationell nivå i 

Sverige. Eftersom det är moderniseringsteorin som är central för studien så ansågs detta 

tillvägagångssätt vara det som bidrar med bäst möjligheter för att undersöka teorins relevans 

och hur de olika variablerna korrelerar med varandra. För undersökningen finns dock 

medvetenhet kring att de variabler och indikatorer som valts ut kanske inte är de med mest 

effekt. För mätning av industrialisering och urbanisering kan andra variabler än de som 

används istället väljas vilket i sig kanske påverkar resultatet. För denna studie har dock alla 

variabler bedömts vara goda indikatorer för de oberoende variabler som ämnas mätas.  

 

3.1.1 Urval 

Studien har inriktats på att använda sig av strategiska urval för att nå ett urval som anses 

representera kritiska fall under gynnsamma omständigheter. Denna studies strategiska urval är 

valet av Sverige. Strategiska urval innebär att de val som gjorts har konstruerats utifrån egna 
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överväganden som kan hjälpa studien att svara på dess frågeställning. Kritiska fall under 

gynnsamma omständigheter innebär att de fall som har valts borde vara lätt för teorin att klara 

av. Med detta menas att de fall som har valts är gynnsamma för Lipsets (1959) 

moderniseringsteori eftersom att studien ämnar undersöka ett land, Sverige, som anses ha ett 

mycket utvecklat demokratiskt statsskick. Sverige är även ett högt utvecklat samhälle som är 

industrialiserat, urbaniserat, har en högutbildad population och en god socioekonomisk 

utveckling. Därför borde Lipsets (1959) moderniseringsteori stämma överens i den svenska 

kontexten. Eftersom Lipsets moderniseringsteori borde stämma så väl in på fallet Sverige så 

finns det en risk att teorin kan förlora i styrka om teorin inte stämmer in på fallet Sverige 

(Esaiasson et al. 2012, s.158-163).  
 

Ytterligare en typ av urval har använts för att samla in data. Typiska urval innebär att det går 

att välja ut valår och säga att de representerar andra val under modern tid. De tre olika valåren 

som har valts ut är 1994, 2006 och 2014. Dessa valår har valts då de anses representera tre 

olika faser i svensk ekonomi. 1994 var det lågkonjunktur, 2006 var det högkonjunktur. 2014 

var det ett mellanår, Sverige var på väg ur en lågkonjunktur men hade inte riktigt nått en 

högkonjunktur (SCB 2016). Därav kan det argumenteras för att urvalet kan representera 

moderna riksdagsval ur ett ekonomiskt perspektiv (Esaiasson et al. 2012, 164-165). 

Anledningen till att detta urval gjordes var för att studien ämnar undersöka 

moderniseringsteorins relevans i olika ekonomiska konjunkturer.  

 

3.1.2 Operationalisering 

Med begreppet valdeltagande syftar denna studie till andelen röstberättigade som deltar i val 

genom att rösta i varje enskild kommun. Valdeltagande syftar således till befolkningen som är 

18 år fyllda inför respektive valdag samt de människor som är svenska medborgare och är 

eller har varit folkbokförda i Sverige (Valmyndigheten 2015). Socioekonomisk utveckling 

innebär för denna studie individernas sociala och ekonomiska förutsättningar. Detta mäts 

genom att studera medelinkomsten samt graden av arbetslöshet. Dessa mått för 

socioekonomisk utveckling togs från Ersson och Wides (2001, s.160) utredning, där sociala 

bakgrundsfaktorer undersöktes. Medelinkomsten och arbetslöshet anses därav vara en direkt 

effekt på valdeltagande. Med hög utbildning så menas de individer som har studerat tre år 

eller längre efter gymnasial utbildning. Denna variabel härleds från Lipsets (1959) 

moderniseringsteori då utbildning ansågs vara den viktigaste ingrediensen för demokratisk 

utveckling då en högutbildad population är mer benägen att göra motstånd mot en auktoritär 
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regim. Med industrialisering så syftar denna uppsats till samhällets utveckling från 

jordbrukssamhälle till ett industrialiserat samhälle. Denna utveckling består således inte 

endast till andel av befolkningen som är anställda inom den specifika industrisektorn utan 

fungerar istället som mått för vidare modernisering. För begreppet industrialisering så har 

statistik gällande andelen anställda inom jordbrukssektorn använts, på detta sätt ges en bild av 

hur många procent av befolkningen som arbetar inom jordbruk vilket indikerar hur många 

(övriga) som arbetar inom industrialiseringen. Denna variabel har valts ut i samband med 

Geys (2006) undersökning kring förklaringsvariabler, mer specifikt gällande variabler som 

handlar om medborgerlig koncentration där graden av agrikultur sägs vara viktig att 

undersöka i förhållande till valdeltagande. Begreppet urbanisering kommer i denna studie att 

mätas genom att studera antalet invånare per kvadratkilometer. Urbanisering indikerar på så 

sätt utvecklingen från glesortsbefolkning till tätortsbefolkning. Även denna variabel har 

hämtats från Geys (2006) då detta mått anses symbolisera graden av medborgerlig 

koncentration som anses viktig vid undersökning av effekt på valdeltagande.  

 

3.2 Analysdesign – tillvägagångssätt och analysmetod 
Analysmetoden som kommer att användas är bivariat regressionsanalys följt av multivariata 

regressionsanalyser. En multivariat regressionsanalys bidrar med möjligheten att använda 

många olika variabler för att se om det finns något samband mellan de oberoende- och den 

beroende variabeln. Denna metod bidrar således med möjligheten att utläsa graden av 

effekten som variablerna kan tänkas ha på valdeltagande.  Den beroende variabeln i samtliga 

analyser kommer att vara valdeltagande. De oberoende variablerna kommer att vara 

medelinkomst, eftergymnasial utbildning, invånare per kmP

2
P, andel anställda inom 

jordbrukssektorn samt arbetslöshet. Den förklaringsvariabel som används är 

befolkningsmängd. Variablerna kommer även undersökas över olika valår som representerar 

olika ekonomiska perioder i Sverige, på så vis kommer en kontextuell variabel också vara 

central för undersökningen. Den kontextuella variabeln kommer vara de olika ekonomiska 

konjunkturerna i Sverige under åren 1994, 2006 samt 2014 (SCB 2016). För att säkerställa 

resultatet och variablernas effekter kommer även multikollineariteten i analyserna att 

undersökas. Att undersöka multikollineariteten bidrar med möjligheten att säkerställa att 

variablerna är oberoende av varandra i undersökningen. Modellen som presenteras nedan 

visar hur de oberoende variablerna avses mätas i kommande regressionsanalyser. 
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Modell 2. Mått för analys 

 

3.3 Validitet 
Det är ofta lättare att nå god validitet i kvalitativa studier än vad det är i kvantitativa studier 

för att det är lättare att samla in data som är relevant för frågeställningen. Om man använder 

sig av kvalitativ intervju så kan enheten mer noggrant förklara sina svar än vad enheten kan 

göra med kvantitativ insamling av statistisk data och därför få mer specifika svar för sin 

frågeställning. Även fast kvalitativ studie inte används för denna studie så når studien ändå 

relativt hög validitet för den använder sig av data som är relevant för frågeställningen (Larsen, 

A.K. 2009, s. 25-27). Syftet är att undersöka variationen i valdeltagande och se om 

moderniseringen påverkar detta i Sveriges kommuner. De variabler som valts härstammar 

från Lipsets (1959) moderniseringsteori. Lipset menar att de indikerar socioekonomisk 

modernisering. Eftersom att det är Lipsets moderniseringsteori som undersöks så användes 

data som är relevant för frågeställningen. Medvetenhet finns kring det faktum att validiteten 

gällande denna studie inte är perfekt då de oberoende variablerna som används inte är de enda 

variablerna som kan användas för att indikera de avsedda egenskaperna. Det kan finnas andra 

variabler relaterade till denna studie som ger starkare korrelation, resultat och validitet.  
 

3.3.1 Begreppsvaliditet 

28TSett ur det teoretiska perspektivet gällande moderniseringsteorin och de oberoende 

variablernas operationalisering kring hur de ämnas mätas i denna studie bedöms validiteten 

Medelinkomst 
Utbildning 

Invånare per km2 

Andel anställda 
jordbruk 

Arbetslöshet 

 Valdeltagande 

 

Ekonomisk 
konjunktur 
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för begreppen vara god. De som valts ut för att sätta mått i relation till teorin visar på teorins 

utgångspunkter om vad som kan vara påverkande. På samma sätt har övriga 

operationaliseringar av begreppen gjorts, alltså i samband med den teoretiska utgångspunkten 

för denna studie samt vad de ämnar mäta. På detta sätt kan det även argumentars för att 

överensstämmelsen mellan teoretisk definition och operationella indikatorer är god vilket 

även resulterar i god begreppsvaliditet. 17T28T  

 

28TFör att stärka studiens begreppsvaliditet används tidigare forskning samt flera indikatorer för 

att mäta modernisering. Esaiasson (2012 s 60) menar att genom att kopiera andra 

konventionella studiers operationalisering stärks begreppsvaliditeten. Denna studie har därför 

valt att bruka 28T45TErsson och Wides28T45T (2001) operationalisering av socioekonomisk-variabel – 

medelinkomst samt arbetslöshet. Variabeln gällande utbildning har operationaliserats utifrån 

Lipsets (1959) moderniseringsteori. Industrialisering och urbanisering togs från Geys (2006) 

operationalisering gällande medborgerlig koncentration i samband med valdeltagande. Från 

Geys (2006) valdes även förklaringsvariabeln befolkningsmängd ut. I denna studies fall har 

variabler valts för att illustrera samband mellan exempelvis industrialisering och det svenska 

valdeltagandet. I detta fall så har industrialisering mätts via en omvänd oberoende variabel, 

den procentuella delen av befolkningen som är anställda inom jordbruk. Detta gjordes för att 

på ett jämt och rättvist sätt indikera på industrialiseringens betydelse eller icke betydelse för 

den beroende variabeln valdeltagande.17T28T   

 

28TEsaiasson (2012, s. 61) menar att det ibland kan var helt självklart att variabeln brukas i 

studien, detta kallas för 28T45Tytvaliditet28T45T. Variabeln valdeltagande är ett sådant fall i denna studie. 

Variabeln avser mäta andelen röstberättigade i förhållande till hur många som deltar, därför 

har statistik från Statistiska Centralbyrån valts, som mäter valdeltagandet i Sverige på 

kommunal nivå.  

 

28TUtifrån dessa kriterier presenterade av Esaiasson (2012) så anses begreppsvaliditeten i denna 

studie vara god. Dels då operationaliseringar har kopierats från redan existerande 

konventionella studier samt dels för det faktum att ytvaliditeten för den beroende variabeln är 

självklar. Begreppsvaliditeten ökade i och med att den sammanställts från tidigare forskning 

då det möjliggör jämförande av resultat (Esaiasson 2012, s.60). Dock så kan tidigare 

forskningsvaliditet alltid ifrågasättas.  
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3.3.2 Extern validitet 

Studiens externa validitet är god eftersom undersökningen inkluderar alla röstberättigade 

individer i Sveriges kommuner sett till hur många individer som faktiskt deltar i val. Dock så 

kan den kontextuella variabelns möjlighet att generalisera ifrågasättas då åren som valts, 

1994, 2006 samt 2014 inte behöver vara fullständigt representativa för de olika ekonomiska 

konjunkturerna. 

 

3.3.3 Intern validitet 

Intern validitet i studier är alltid komplicerat att bedöma då studien oftast kan ses ur olika 

perspektiv. För denna studie bedöms dock den interna validiteten vara god då det anses att de 

teoretiska utgångspunkterna samt de variabler som valts ut är relevanta för studiens 

frågeställning och syfte. Detta går som sagt att ifrågasätta och medvetenhet kring de 

oberoende variablernas relevans i förhållande till andra faktorer finns. Medvetenheten kring 

de oberoende variablerna innebär att studien samt analysen kan komma att se annorlunda ut 

om andra variabler används. Några exempel på sådana variabler skulle kunna vara hur många 

bilar ett hushåll äger eller hur många bostäder individer äger, vilket är en indikator på 

socioekonomisk utveckling. Utifrån Geys (2006) studie kring förklaringsvariablernas värde 

för forskningen inom valdeltagande så presenterade han vikten av tidigare valdeltagande som 

en stark förklaringsvariabel, denna valdes medvetet bort då variationen i befolkningsmängd 

ansågs vara större. Övriga förklaringsvariabler presenterade av Geys (2006) föll bort då det 

antingen var svårt att finna statistik inom området eller för att deras relevans för studien 

ansågs låg.  De variabler som används anses dock vara relevanta för det som avses mätas. På 

så vis bedöms den interna validiteten vara god.  

 

3.3.4 Reliabilitet 

Reliabiliteten i studien anses vara god. Under studiens gång har noggrannhet och 

strukturering gällande datainsamlingen varit central. Data som samlats in och sammanställts 

är offentlig och lättillgänglig vilket innebär att det är möjligt för andra forskare att göra om 

den statistiska undersökningen. De myndigheter som statistiken har hämtats från anses även 

vara professionella samt erfarna inom sina områden.  Medvetenhet finns dock att det skulle 

kunna finnas registrerings-fel i datamaterialet då detta har samlats in och sammanställts för 

hand.  
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3.4 Sammanfattning 
Den metod som valts för denna studie anses vara den mest relevanta för att mäta det som 

avses mäta. En kvantitativ metod ger en generell bild av förhållandet mellan ekonomisk 

utveckling och främjandet av demokrati i modern tid i Sverige. Metoden bidrar också med 

möjligheter att kontrollera fel samt multikollinearitet vilket stärker reliabiliteten för studien. 

Att använda sig av en multipel regressionsanalys kan ge en överblick på enskilda effekter 

vilket kan vara svårt inom kvalitativa studier. Den metod som har presenterats anses på så vis 

vara den mest effektiva för att mäta olika variablers effekt på valdeltagande. 

 

4. Analys 

I följande kapitel kommer de olika regressionsanalyserna att analyseras. De har ställts upp i 

olika konstellationer för att redovisa analysernas resultat. Samtliga variabler i alla analyser 

har logaritmerats, vilket innebär att trender i data har tagits bort. Det kritiska värdet för att 

betrakta variablernas effekt som signifikanta är 95 % säkerhet, vilket motsvarar 5 % osäkerhet 

(Esaiasson et.al 2012, s.383). I detta kapitel kommer varje avsnitt avslutas med en tolkning av 

resultatets betydelse gentemot den teoretiska utgångspunkten, moderniseringsteorin.  

 

4.1 Bivariat analys 
I sammanställningen av modellerna för regressionsanalyserna med enskilda oberoende 

variabler kan olika resultat redovisas. Först och främst bör dock nämnas att den beroende 

variabeln för samtliga modeller var valdeltagande. Detta innebär att varje oberoende variabel 

och den beroende variabeln har sammanställts i en enskild regressionsanalys, en så kallad 

bivariat regressionsanalys. De värden som presenteras i modellen nedan är β – vilket står för 

regressionskoefficienten. Regressionskoefficienten indikerar effekten som variabeln har på 

valdeltagande samt vilken riktning som effekten har. Std Error står för standardfelet som 

indikerar den genomsnittliga variationen i effekten. Signifikansnivån presenteras i form av 

stjärnor (*). Hur många stjärnor en variabel erhåller beror på signifikansvärdet. Det kritiska 

värdet att betrakta variablernas effekt som signifikanta är 95 % säkerhet, vilket motsvarar 5 % 

osäkerhet. En stjärna innebär att signifikansen = ≤0,05. Två stjärnor innebär att signifikansen 

= ≤ 0,01. Vid tre stjärnor erhåller signifikansen = ≤ 0,000. För modeller utan stjärna har 

dessa mindre än 95 % säkerhet vilket motsvarar över 5 % osäkerhet. 
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Tabell 1. Bivariat analys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den första analysen presenterar förhållandet mellan eftergymnasial utbildning (3 år) och 

valdeltagandet i Sveriges kommuner under tre valår. Regressionskoefficienten för 

eftergymnasial utbildning indikerar en positiv effekt, dock är effekten för analysen inte 

signifikant. Det innebär att analysens resultat inte är statistiskt säkerställt.  

 

Regressionsanalysen för den oberoende variabeln medelinkomst och den beroende variabeln 

valdeltagande är statistiskt signifikant. Analysen indikerar en positiv effekt då 

regressionskoefficienten antar värdet 0,039. Förklaringsgraden för regressionen är 7,6 %. 

Resultatet indikerar att desto högre medelinkomst en kommun har desto högre är 

sannolikheten för ett högre valdeltagande i kommunen.  

 

Den tredje modellen presenterar förhållandet mellan arbetslösheten och valdeltagandet. Denna 

modell är signifikant och antar även den ett positivt samband mellan variablerna. 

Förklaringsgraden för denna analys är 1,3 %. Detta positiva samband illustreras genom 

regressionskoefficientens värde som i det här fallet antar 0,013. Med detta kan resultatet 

Oberoende 
variabler 

Värden 
β 

(Std Error) 
Signifikans 

Konstantensvärden 
β 

(Std Error) 
Signifikans 

Förklaringsgrad 
(RP

2
P) 

Antal 
fall 

Modell 

Utbildning 0,005 
(0,003) 
 

1,924 
(0,002) 
*** 

0,4 % 866 1 

Medelinkomst 0,039 
(0,005) 
*** 

1,840 
(0,010) 
*** 

7,6 % 866 2 

Arbetslöshet 0,013 
(0,004) 
** 

1,917 
(0,003) 
*** 

1,3 % 866 3 

Invånare/kmP

2 0,007 
(0,001) 
*** 

1,917 
(0,001) 
*** 

8,5% 866 4 

Anställda jordbruk - 0,005 
(0,001) 
*** 

1,928 
(0,001) 
*** 

1,6 % 866 5 

Befolkningsmängd 0,007 
(0,002) 
*** 

1,897 
(0,007) 
*** 

2,5 % 866 6 
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utläsas som att desto högre arbetslöshet en kommun har, desto högre är sannolikheten för ett 

ökat valdeltagande i kommunen i fråga.  

 

Den fjärde regressionsanalysen påvisar hur antalet invånare per kmP

2
P påverkar valdeltagandet. 

Även denna modell är signifikant samt redovisar för en positiv korrelation mellan variablerna. 

Regressionskoefficienten antar här värdet 0,007 och förklaringsgraden är 8,5 %. Detta 

samband kan redovisas genom att desto fler invånare per kmP

2
P en kommun har desto större är 

sannolikheten för högre valdeltagande i kommunen.  

 

Den oberoende variabeln anställda inom jordbruk och den beroende variabeln valdeltagande 

visar på en negativ korrelation då regressionskoefficienten antar ett negativt värde -0,005. 

Förklaringsgraden för denna modell är 1,6 % och modellen är statistiskt säkerställd. Detta 

samband indikerar att desto fler invånare som är anställda inom jordbrukssektorn, desto lägre 

är sannolikheten för ett ökat valdeltagande. Eftersom denna variabel är en omvänd indikator 

för industrialisering så tolkas resultatet som en indikation för att industrialiseringen har 

betydelse i enlighet med moderniseringsteorin.  

 

Den sista regressionsanalysen för enskilda oberoende variabler är statistiskt säkerställd och 

regressionskoefficienten som antar värdet 0,007 indikerar att befolkningsmängd har positiva 

effekter på valdeltagande. Förklaringsgraden är 2,5 %. Detta innebär att desto större 

befolkning en kommun har desto högre är sannolikheten för ett ökat valdeltagande.  

 

Om dessa resultat tolkas i förhållande till den teoretiska utgångspunkten för denna studie, 

moderniseringsteorin, kan det konstateras att socioekonomisk utveckling har stor effekt på 

valdeltagande. Detta redovisas genom medelinkomstens förklaringsgrad som visar på ett högt 

värde, 7,6 %. Hög effekt indikerar även variabeln invånare per kmP

2
P då dess förklaringsgrad är 

8,5 %.  Den variabel som inte visade på någon statistiskt säkerställd effekt på valdeltagande 

var eftergymnasial utbildning. Det resultatet förkastas på så vis. Om detta resultat tolkas i 

förhållande till de övriga studier som gjorts för området kring moderniseringsteorin kan 

Vassilevs (1999) slutsats där utbildning anses vara den mest påverkande falsifieras. I 

förhållande till Lipsets (1959) ursprungliga moderniseringsteori och resultatet som 

presenteras för analyserna för de enskilda oberoende variablerna, med undantag för 

utbildningsvariabeln, överensstämmer dock.  
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4.2 Multivariat analys 
I analysen som presenteras i tabell 2 har en multivariat regressionsanalys gjorts med samtliga 

variabler. Med detta ges möjlighet att undersöka vilka variabler som är signifikanta och 

relevanta att inkludera i kommande analyser. Tabellen visar att utbildning, befolkningsmängd, 

anställda inom jordbrukssektorn, invånare per kmP

2
P och medelinkomst är signifikanta 

variabler. Den variabel som inte var signifikant var arbetslöshet. Arbetslöshet kommer därav 

att uteslutas från nästkommande regression. Hela modellen redovisar för ett signifikant värde 

och förklaringsgraden är 26,1 %. 

 

Tabell 2. Multivariat analys med samtliga variabler 

 

Resultatet för denna modell kopplat till Lipsets (1959) moderniseringsteori redovisar för att 

socioekonomisk utveckling är den starkaste oberoende variabeln i analysen. Detta mäts 

genom medelinkomst och arbetslöshet där medelinkomst bistår med den starkaste effekten på 

Oberoende variabler β 
Std Error 
Signifikans 

Utbildning - 0,046 
(0,005) 
*** 

Befolkningsmängd 0,006 
(0,002) 
* 

Anställda jordbruk 0,005 
(0,002) 
* 

Invånare per kmP

2 0,010 
(0,001) 
*** 

Arbetslöshet 0,010 
(0,004) 
 

Medelinkomst 0,086 
(0,007) 
*** 

Konstant 1,723 
(0,016) 
*** 

Förklaringsgrad (R2adj) 
Modellens signifikans 
Antal fall 

26,1 % 
0,000 
866 

Beroende variabel Valdeltagande 
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valdeltagande. Värt att nämna är utbildningens negativa effekt på valdeltagande vilket 

motsäger Lipsets moderniseringsteori där utbildning förväntas bidra med en positiv effekt. 

Enligt analysen har även andel anställda inom jordbruk positiv effekt, vilket också motsäger 

Lipsets moderniseringsteori när det gäller industrialiseringens betydelse. Däremot har 

arbetslösheten enligt analysen inte signifikant effekt. I analysen ingår dock två variabler för 

socioekonomisk utveckling vilket kan innebära att avsaknaden av signifikans för arbetslöshet 

indikerar att de två variablerna korrelerar med varandra. Förklaringsgraden för denna modell 

är 26,1 % och statistiskt säkerställd vilket innebär att 26,1 % av variansen i variabeln 

valdeltagande kan föras tillbaka till samtliga oberoende variabler (Djurfeldt, 2009 s. 65).  

 
4.1.1 33TMultivariat analys med signifikanta variabler33T  

Denna regressionsanalys gjordes med de signifikanta variablerna från föregående analys. 

Denna analys presenterar således det ”slutgiltiga” resultatet för vad som har effekt på 

valdeltagande och vilken typ av effekt det har. 

 

Tabell 3. Multivariat analys med signifikanta variabler 

Oberoende variabler β 
Std Error  
Signifikans 

Medelinkomst 0,089 
(0,007) 
*** 

Utbildning -0,051 
(0,004) 
*** 

Invånare per kmP

2 0,010 
(0,001) 
*** 

Anställda jordbruk 0,005 
(0,002) 
* 

Befolkningsmängd 0,007 
(0,002) 
*** 

Konstant 1,723 
(0,016) 
*** 

Förklaringsgrad (R2adj) 
Modellens signifikans 
Antal fall 

25,6 % 
0,000 
866 

Beroende variabel Valdeltagande 
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Den variabel som visar på starkast effekt på valdeltagande är medelinkomsten i kommunerna. 

Regressionskoefficienten är positiv 0,089. Detta innebär att desto högre medelinkomst en 

kommun har desto högre är deras valdeltagande. Liknande positiva effekter, dock inte lika 

starka, redovisas för antal invånare per kmP

2
P, antalet anställda inom jordbrukssektorn samt 

befolkningsmängden. Utbildning å andra sidan redovisar för en negativ effekt på 

valdeltagandet då regressionskoefficienten antar värde -0,051. Detta kan innebära att desto 

fler invånare med högre utbildning en kommun har, desto lägre är sannolikheten för ett ökat 

valdeltagande i kommunen. Den sammanställda modellens förklaringsgrad ligger på 25,6 % 

och modellen är statistiskt säkerställd med en signifikansnivå på 0,000. 

 

Den tidigare forskningen kring moderniseringsteorin redovisar industrialiseringens betydelse 

för främjandet av demokrati. Eftersom studien mäter demokratisk utveckling genom att se till 

valdeltagandet och industrialiseringen mäts av en omvänd indikator, andel anställda inom 

jordbrukssektorn, så fastslår resultatet att anställda inom jordbruk visar en positiv korrelation 

till valdeltagande. Detta innebär att industrialisering har en negativ effekt på valdeltagande 

vilket inte stämmer överens med Lipsets (1959) moderniseringsteori. De variabler som 

stämmer överens med Lipsets moderniseringsteori i denna analys är socioekonomisk 

utveckling samt urbanisering. 

 

4.3 Analys över tid 
Eftersom valet föll på att undersöka moderniseringsteorins relevans i modern tid så valdes tre 

valår ut, 1994, 2006 samt 2014. Dessa valår kommer att analyseras separat för att se den 

kontextuella variabelns betydelse för valdeltagande samt för att se om effekterna varierar med 

konjunkturerna. För att analysera åren separat gjordes en regressionsanalys per valår. För att 

undersöka moderniseringsteorin i sin helhet valdes också valåren ut baserat på Sveriges 

ekonomiska läge för varje år. År 1994 var det en lågkonjunktur i Sverige.2006 genomgick 

Sverige en högkonjunktur och 2014 var det ett mellanår.  
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Tabell 4. Multivariat analys – ekonomiska konjunkturer 

1994 2006 2014 
 
Variabler β 

Std Error 
Signifikans 

Variabler β 
Std Error 
Signifikans 

Variabler Värden 

Befolkningsmängd -0,001 
(0,002) 

Befolkningsmä
ngd 

-0,007 
(0,002) 
* 

Befolkningsmän
gd 

-0,003 
(0,002) 

Anställda jordbruk 0,003 
(0,002) 

Anställda 
jordbruk 

0,025 
(0,003) 
*** 

Anställda 
jordbruk 

0,023 
(0,003) 
*** 

Invånare/ kmP

2 0,003 
(0,001) 
* 

Invånare/ kmP

2 0,006 
(0,001) 
*** 

Invånare/ kmP

2 0,008 
(0,002) 
*** 

Arbetslöshet -0,019 
(0,006) 
** 

Arbetslöshet 0,000 
(0,004) 
 

Arbetslöshet -0,006 
(0,006) 

Utbildning -0,003 
(0,006) 

Utbildning 0,031 
(0,006) 
*** 

Utbildning 0,014 
(0,008) 

Medelinkomst 0,112 
(0,022) 
*** 

Medelinkomst 0,194 
(0,016) 
*** 

Medelinkomst 0,166 
(0,024) 
*** 

Konstant 1,715 
(0,050) 
*** 

Konstant 1,473 
(0,037) 
*** 

Konstant 1,523 
(0,059) 
*** 

Förklaringsgrad 
Modellens 
signifikans 
Antal fall 

31,1 % 
0,000 
 
286 

Förklaringsgra
d 
Modellens 
signifikans 
Antal fall 

59,8 % 
 
0,000 
 
290 

Förklaringsgrad 
Modellens 
signifikans 
Antal fall 

45,8 % 
 
0,000 
290 

 

Resultatet som redovisas i tabell 4 visar hur olika variabler uppnår olika signifikansnivåer för 

varje valår. 1994 så var invånare per kmP

2
P, arbetslöshet samt medelinkomst signifikanta. Det 

innebär att dessa variabler hade effekt på valdeltagande för det året. För år 2006 så var 

befolkningsmängd, antal anställda inom jordbruk, invånare per kmP

2
P, utbildning samt 

medelinkomst statistiskt signifikanta. Detta indikerar att dessa variabler hade en effekt på 

valdeltagande. För år 2014 var tre oberoende variabler statistiskt signifikanta för 

undersökningen. Det var andel anställda inom jordbruk, antal invånare per kmP

2
P samt 

medelinkomst som hade statistiskt säkerställda effekter på valdeltagande.  

 

För studiens frågeställning är det också viktigt att uppmärksamma två variabler som var 

signifikanta vid alla tre valåren. Dessa var invånare per kmP

2
P samt medelinkomst. Invånare per 



 35 

kmP

2 
Panvänds som indikator för urbanisering i denna studie. Resultatet skulle därför kunna 

indikera att urbanisering har en stabil effekt på valdeltagande oavsett en ekonomisk situation i 

landet. Medelinkomst visar också på en stark effekt över tid. Medelinkomst i detta fall är en 

indikator för socioekonomisk utveckling. Dess signifikansnivå tyder även på effekt på 

valdeltagande genom olika ekonomiska tidsperioder – lågkonjunktur, högkonjunktur samt 

mellanår.  

 

Vidare är det också relevant att uppmärksamma modellernas förklaringsgrad. År 1994 under 

en pågående lågkonjunktur hade modellen som undersöker moderniseringsteorins relevans en 

förklaringsgrad på 31,1 %. För året 2006, ett år präglat av högkonjunktur, presenteras en 

förklaringsgrad av modellen på 59,8 %. Under det som har presenterats som ett mellanår så 

har modellen en förklaringsgrad på 45,8 %. Utifrån detta kan det fastslås att den ekonomiska 

kontexten har effekt på valdeltagande. Tabell 4 visar även att ekonomiskt högutvecklade 

länder går att tillämpa på moderniseringsteorin. Moderniseringsteorins relevans är som 

starkast under en ekonomisk högkonjunktur i Sverige sett till förklaringsgradernas värden. 

Moderniseringsteorins relevans är lägre vid ekonomisk lågkonjunktur medan under ett 

mellanår så erhåller den ett värde mellan hög- respektive lågkonjunktur.  

 

Analysen indikerar att urbanisering och socioekonomisk utveckling är relevanta oberoende 

variabler över tid i Sverige. Moderniseringsteorins övriga oberoende variabler, 

industrialisering samt utbildning ges inte empiriskt stöd av analysens resultat.  

 

Neubauer och Jackman menar att moderniseringsteorin inte stämmer in på högutvecklade 

länder (Arat 1988). Analysens empiriska resultat som presenteras ovan motbevisar Neubauer 

och Jackmans tes då resultaten visar på ett motsatt mönster. Denna studie indikerar att 

modellen har hög förklaringsgrad för alla de år som har studerats. Resultatet visar att stark 

ekonomisk utveckling i ett högt utvecklat land främjar valdeltagandet i landet mer än vad den 

gör under en lågkonjunktur. Regressionsanalysen visar störst förklaringsgrad 2006 när 

Sverige är i en högkonjunktur, därefter visar mellanåret 2014 näst högst förklaringsgrad och 

1994 när Sverige är i en lågkonjunktur visar lägst förklaringsgrad.  
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4.4 Multikollinearitet 
De analyser som presenterades i föregående avsnitt inkluderar flera indikatorer för 

moderniseringsteorin. Även om de avser att mäta olika aspekter av modernisering kan det 

finnas samband mellan indikatorerna, vilket innebär att det förekommer beroende mellan de 

oberoende variablerna. Detta kan ge upphov till multikollinearitet, vilket påverkar analysernas 

resultat. För att pröva om det förekommer multikollinearitet har test genomförts. Dessa test 

beräknar två koefficienter för multikollinearitet: tolerance och Variance Inflaction Factor 

(VIF-värde). Toleransvärdet anger i vilken utsträckning som en oberoende variabel har 

samband med de andra variablerna. Koefficienten varierar mellan 0 och 1. VIF anger också i 

vilken utsträckning som en oberoende variabel har samband med de andra variablerna, men 

antar värden från 0. Toleransvärdet kan beräknas utifrån VIF-värdet genom formeln 1/VIF. 

Ett toleransvärde under 0,4 och ett VIF-värde över 2,5 anses indikera att det föreligger 

multikollinearitet (Djurfeldt 2009, s.114). 

 

Tabell 5. Analys multikollinearitet 

Modell Signifikans Tolerance VIF 

Utbildning 0,000 0,256 3,902 

Arbetslöshet 0,012 0,768 1,301 

Invånare/kmP

2 0,000 0,404 2,477 

Anställda jordbruk 0,006 0,433 2,312 

Befolkningsmängd 0,005 0,427 2,343 

Medelinkomst 0,000 0,380 2,632 

 

Resultaten i denna modell visar på värden inom de kritiska gränserna för antingen tolerans 

eller VIF-värdet. Detta innebär att de oberoende variablerna i studien inte är starkt korrelerade 

vilket i sig stärker det faktum att de inte mäter samma sak samt att resultaten som producerats 

i avsnitten ovan är statistiskt säkra. Detta stärks även genom att studera de signifikans-värden 

som presenteras i samband med att tolerans och VIF-värdena togs fram. Dessa signalerar att 

effekterna även är signifikanta.  

 

4.5 Sammanfattning 
Analysernas resultat redovisar moderniseringsteorins relevans för två oberoende variabler – 

socioekonomisk utveckling samt urbanisering. Detta innebar att dessa två oberoende variabler 
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erhöll de förväntade effekterna på valdeltagande. De empiriska analysernas resultat stärks 

även med hjälp av testet av multikollinearitet som gjordes där starka samband för de 

oberoende variablerna sinsemellan kunde motbevisas. Variabler som inte visade för ett 

resultat som överensstämde med moderniseringsteorin var utbildning och industrialisering. De 

olika ekonomiska konjunkturerna visade att desto högre konjunktur Sverige befann sig i desto 

starkare var förklaringsgraden för moderniseringens relevans för valdeltagandet.  

 

5. Slutsats 

I följande kapitel kommer slutsatser gällande resultatet från de analyser som gjorts i kapitlet 

ovan att presenteras. Dessa slutsatser ämnar även svara på studiens problemformuleringar 

samt knyta an till studiens syfte.  

 

5.1 Sammanfattning av de empiriska analyserna 
I detta avsnitt kommer resultatet som presenterats i analyskapitlet att redogöras för ingående i 

samband med de förväntade effekterna som moderniseringsteorin bidrar med. För att göra 

detta skapades en tabell för att översiktligt redovisa de effekter som de olika oberoende 

variablerna har på den beroende variabeln valdeltagande. Tabellen redovisar först för alla 

valår tillsammans för att sedan redovisa för effekterna enskilt. I tabell 6 framgår det om 

effekterna är positiva (+), negativa (-) eller saknar signifikant effekt (0).  

 

Tabell 6. Sammanfattning empiriska analyser 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt Lipsets (1959) moderniseringsteori och tidigare studier så ska socioekonomisk 

utveckling, en välutbildad befolkning, industrialisering samt urbanisering främja demokrati 

och demokratisering i samhällen. Utifrån detta förväntas valdeltagande vara högre i 

kommuner som är urbaniserade, har välutbildad befolkning och högre socioekonomisk 

Variabler Alla år 1994 2006 2014 Totalt 

Medelinkomst + + + + 4/4 

Utbildning - 0 + 0 1/4 

Invånare per 
kmP

2 
+ + + + 4/4 

Anställda 
jordbruk 

+ 0 + + 0/4 

Arbetslöshet 0 - 0 0 1/4 
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utveckling än andra kommuner. Utifrån resultatet som presenteras i analyskapitlet saknar 

dock några av variablerna de förväntade effekterna som moderniseringsteorin hävdar. 

Moderniseringsteorin anser att medelinkomst, utbildning samt invånare per kmP

2
P ska ge 

positiva effekter på valdeltagande. Medan anställda inom jordbruk och arbetslöshet ska ge 

negativa effekter för att moderniseringsteorins hypotes ska stämma.  

 

De variabler som i förhållande till moderniseringsteorin inte ges empiriskt stöd är utbildning 

som återkommande har negativ effekt på valdeltagande eller saknar signifikant effekt. Utifrån 

detta ger inte de empiriska analyserna stöd till den förväntade effekt som Lipsets (1959) 

moderniseringsteori hävdar eftersom resultatet indikerar att utbildning inte har positiv effekt 

på valdeltagande vilket annars anses vara självklart.  Industrialisering som har mätts via en 

omvänd variabel genom hela studien – andel anställda inom jordbrukssektorn, har också 

effekter som inte är enligt vad som förväntas utifrån moderniseringsteorin. För att denna 

omvända variabel ska vara verifierande för teorin ska effekten vara negativ, den är dock 

positiv genom hela undersökningen vilket istället indikerar att andel anställda inom 

jordbrukssektorn ger en positiv effekt på valdeltagandet. Den förväntade effekten utifrån 

moderniseringsteorin förkastas därför utifrån analysen.  

 

De variabler som dock har effekter enligt moderniseringsteorin är socioekonomisk utveckling 

och urbanisering. För socioekonomisk utveckling ger medelinkomsten i kommunen de 

förväntade effekterna som teorin hävdar. Desto högre medelinkomst i en kommun desto högre 

tenderar valdeltagandet att vara. Denna effekt har varit positiv och stark genom alla analyser, 

vilket indikerar att medelinkomsten i kommunen är en viktig förutsättning för högt 

valdeltagande. För urbanisering användes antal invånare per kmP

2 
Psom indikator. Resultatet 

indikerade att befolkningstäthet hade positiva effekter på valdeltagande. I kommuner med hög 

befolkningstäthet var valdeltagande högre än i kommuner med låg befolkningstäthet. Även 

detta resultat stämmer överens med Lipsets (1959) moderniseringsteori.  

 

Variablernas samband redovisas i analysen för multikollinearitet genom två olika värden – 

tolerance och VIF. Dessa värden betyder samma sak och endast ett av dem behöver befinna 

sig inom de kritiska gränserna för att samband ska kunna uteslutas. Samtliga variabler i denna 

studie föll inom gränsen för de kritiska värdena vilket resulterar i att de oberoende variablerna 

inte är starkt korrelerade med varandra. 
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Utifrån resultateten som har presenterats och återkopplats till moderniseringsteorin kan 

hypoteser om att industrialisering samt en välutbildad befolkning ökar valdeltagandet 

förkastas. De förväntade effekterna återfinns inte i empiriska analyser av valdeltagande i 

svenska kommuner. Dessa variabler bidrar alltså inte till att förklara varför valdeltagandet 

varierar mellan svenska kommuner. Socioekonomisk utveckling och urbanisering har däremot 

enligt de empiriska analyser de effekter som förväntas utifrån moderniseringsteorin och kan 

därmed förklara varför valdeltagandet i svenska kommuner varierar.  

 

Eftersom studien även analyserade moderniseringsteorins relevans i förhållande till 

ekonomisk kontext synliggörs en viktig dimension som tidigare inte har undersökts. Genom 

att pröva moderniseringsteorins relevans vid valår som representerar olika ekonomiska 

konjunkturer i Sverige, finns en viktig diskussion att lyfta här. Resultatet indikerar på att 

moderniseringsteorin har större betydelse under en stark ekonomisk konjunktur i ett högt 

utvecklat land än vad den har i ett högt utvecklat land under en lågkonjunktur. Som tidigare 

skrivits så motsäger detta resultat Neubauer och Jackmans (1988) tes att moderniseringsteorin 

saknar relevans i redan högutvecklade länder. Istället visar resultatet för en tydlig koppling 

mellan moderniseringsteorins relevans och den kontext teorin appliceras på, i detta fall 

ekonomiska stadier – konjunkturer. Moderniseringsteorin har en stark förklaringsgrad i 

ekonomisk uppgång och välmående som under 2006, medan teorin inte har lika stor relevans 

under en ekonomisk nedgång såsom 1994. 

 

5.2 Slutsatser 
Denna studie har haft som syfte att testa Lipsets (1959) moderniseringsteori på subnationell 

nivå i Sverige under modern tid. Utifrån detta syfte formulerades den första frågeställningen: 

vilka effekter har modernisering på valdeltagandet i svenska kommuner? De slutsatser som 

kan dras från denna studie är följande. Modernisering visar inte i sin helhet någon effekt på 

valdeltagandet i Sverige på subnationell nivå under modern tid. Det finns dock oberoende 

variabler inom moderniseringsteorin som är relevanta och ger effekt på den beroende faktorn 

valdeltagande. Dessa variabler är socioekonomisk utveckling i form av medelinkomst samt 

urbanisering som mättes genom antal invånare per kmP

2
P. Dessa variabler antas då dess effekter 

anses relevanta både för graden av valdeltagande men också för moderniseringsteorin i 

grunden. Dessa variabler har således positiva effekter på valdeltagandet i svenska kommuner 
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vilket innebär att desto fler antal invånare det bor per kmP

2
P samt desto högre medelinkomst 

medborgarna har ökar sannolikheten för högre valdeltagande i kommunerna. 

 

För att ytterligare bredda studien så undersöktes Sveriges ekonomiska kontext i förhållande 

till moderniseringsteorin. För denna del av syftet formulerades således den andra 

frågeställningen vilken lyder: hur påverkas moderniseringens effekter på valdeltagande i 

svenska kommuner av ekonomisk konjunktur? De slutsatser som denna studie har kommit 

fram till är följande. Moderniseringens effekter är starkare och mer relevanta vid ekonomisk 

uppgång och ekonomisk utveckling – alltså vid högkonjunktur. Därav kan Neubauer och 

Jackmans (1988) tes angående att moderniseringsteorin är icke-relevant i högutvecklade 

länder ifrågasättas. Relationen mellan modernisering och deltagande via den kontextuella 

variabeln kan dock inte anses vara helt utredd då medvetenhet kring den teoretiska grundens 

begränsning för de empiriska analyserna finns och att detta då borde utredas grundligare. 

Studien redovisar för ett samband mellan modernisering och den kontext, ekonomisk 

konjunktur, teorin appliceras på. Därav kan studien inte med säkerhet formulera en slutsats 

gällande sambandet mellan variation i valdeltagande och moderniserings effekter utifrån 

ekonomisk konjunktur.  

 

Med den övergripande slutsatsen ger uppsatsen ”Variation i valdeltagande – en statistisk 

undersökning av moderniseringens effekter på det svenska valdeltagandet” tre bidrag. Det 

första bidraget förklarar valdeltagande i svenska kommuner och hur det varierar. 

Valdeltagandet har visats variera på grund av individernas förutsättningar inom kommunerna.   

Det andra bidraget visar på moderniseringsteorins relevans för sammanhanget. Detta bidrag 

skildrar hur olika variabler inom moderniseringsteorin har olika relevans i modern tid. Det 

tredje bidraget är att förklaringen är kontextuellt beroende av konjunkturen, vilket innebär att 

modernisering ger bättre förklaring till valdeltagande i svenska kommuner under 

högkonjunktur än lågkonjunktur. 

 

6. Diskussion 

28TUppsatsens analys och resultat aktualiserar även frågor som ligger utanför studiens syfte. En 

fråga gäller moderniseringsteorins relevans för samhällen som har genomgått betydande 

förändringar sedan år 1959 när Lipset publicerar sin teori. Den moderna världen idag ser inte 

ut som den gjorde då. Den moderna världen har övergått till ett mer kunskaps- och 
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servicesamhälle som konkurrerar ut det industrialiserade samhället sakta men säkert. En del 

av de variabler som Lipset (1959) och senare forskning har betraktat som aspekter av 

modernisering är därför kanske inte relevant längre. Exempelvis mäts industrialisering med en 

omvänd variabel: andel anställda inom jordbruk. 28TFör att resultatet skulle stämma överens med 

moderniseringsteorin så hade denna variabel behövt visa ett negativt samband. Det gjorde den 

inte, istället presenterades ett positivt samband. Utifrån detta resultat så anses industrialisering 

vid modernisering inte längre ha någon effekt på valdeltagande. Det kan härledas till att 

industrialiseringens era kanske är över. Industrialisering anses möjligtvis vara ett förlegat 

begrepp inom modernisering och framtida studier bör överväga att byta ut begreppet som 

representerar eran industrialisering mot en ny variabel som representerar moderniseringen 

idag såsom digitalisering eller globalisering som anses ha stor betydelse för ekonomisk 

framgång i nutid. Moderniseringsteorin i den svenska kontexten kan på så vis anses 

symbolisera en postmodern era, då industrialiseringens glansdagar är över. Ytterligare ett 

perspektiv på industrialiseringen icke-betydelse idag i Sverige genom det mått som användes 

för denna studie är att jordbruk har blivit så pass industrialiserat att den variabeln vi valt i sig 

är en industrialiserings-variabel vilket skulle betyda att sambandet faktiskt är positivt.  

 

En annan variabel vars relevans kan ifrågasättas är utbildning och dess icke betydelse för 

valdeltagande i svenska kommuner vilket visades i denna studie. Ett perspektiv på detta 

resultat kan innebära att utbildning kanske inte spelar en betydande roll i vissa kommuner då 

utbildning inte behöver vara en stark effekt för individers utveckling i samhället. En individ 

behöver inte utbildning för att värna om privata intressen när det kommer till valdeltagande. 

 

Ytterligare ett perspektiv på variabeln utbildning och dess betydelse kan representera 

sambandet som att vissa kommuner antagligen har färre individer som är utbildade och på så 

vis slås resultat ut gentemot helheten vilket gör att resultatet inte blir statistiskt säkerställt. 

Antalet småkommuner sett till befolkningsmängd är större än antalet stora kommuner i 

Sverige vilket kan ”missleda” resultatet. Eftersom studien mäter kommuners valdeltagande så 

finns många kommuner som har väldigt mycket färre utbildade än vad stora kommuner har.  

 

En diskussion angående den ekonomiska kontexten anses även vara relevant. 28TNär det blir 

ekonomiska kriser som bidrar till förändringar i ett samhälle kan individer förändra sina 

beteenden. Även om individen har en hög medelinkomst, bor i en storstad och inte är 

arbetslös så kanske denne inte röstar i samma utsträckning på grund av att denne är missnöjd 
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gentemot det demokratiska systemet. Det kan också vara så att de som innehar de kriterier 

som nämnts ovan inte röstar för att de känner att de inte behöver det då de har det så pass bra. 

När det blir en lågkonjunktur kanske den slår hårdare mot individer som har det svårt att 

förändra sitt liv, individer som bor på landet, inte har hög medelinkomst och är arbetslösa. 

Dessa människor röstar kanske i högre grad när det är dåliga tider än vad de gör när det är 

goda tider. 

 

28T Förklaringsgraden ökar möjligtvis när det är högkonjunktur för att fler människor gör 

ekonomiska klassresor när det är goda ekonomiska tider än vad de gör när de är sämre 

ekonomiska tider. 1994 är förklaringsgraden lägst, 2006 är förklaringsgraden högst, 2014 är 

förklaringsgraden näst högst. Analysen visar att vid ekonomisk uppgång så får Sverige en 

större medelklass med högre medelinkomst vilket ökar analysens förklaringsgrad. Under 

högkonjunktur 2006 ökar lönerna för befolkningen som är i arbete. Det blir därför ett större 

ekonomiskt gap mellan den arbetande befolkningen och de som går på någon form av statligt 

bidrag eller lever på någon form av pension.  Denna ekonomiska klasskillnad som skapas 

2006 kan också bero på att det är fler individer som har tagit sig ur arbetslösheten och inte 

längre går på en låg bidragsinkomst. Det kan därför vara så att moderniseringsteorin inte går 

att applicera på den svenska ekonomiska kontexten över tid eftersom att individer deltar i val 

oberoende om de är fattiga eller rika. De ekonomiska grupperna skiftar i olika ekonomiska 

kontexter, fler fattiga under lågkonjunktur och därför visar 1994 en låg förklaringsgrad, 2006 

är det fler som har blivit rikare och därför visar analysen en starkare förklaringsgrad än vad 

den gör 1994.     17T28T  

 

För att ytterligare pröva kontextens betydelse förutsätts dock att flera år studeras än de tre 

som inkluderats i denna studie. Detta borde göras då vi med säkerhet inte kan säga att just 

dessa valår är generaliserande för modern tid. Vidare studier bör även iaktta andra typer av 

val såsom kommun- och landstingsval då denna studie endast studerat valdeltagandet på 

riksdagsnivå. För att undersöka den ekonomiska kontexten via konjunkturer så bör ett annat 

ekonomiskt högutvecklat land undersökas för att se om liknande slutsatser går att finna där. I 

och med att Sverige anses vara ett land med ett socialistiskt välfärdssystem så skulle det vara 

intressant om liknande slutsatser för ekonomiska kontexter går att finna i exempelvis länder 

med konservativa och liberalistiska välfärdssystem. 
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