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Abstract 

The main objective and purpose of this research paper is to see if there is a correlation between 

political homogeneity/heterogeneity and increasing voter turnout. We will be examining four 

local elections in Sweden using different types of statistical analyses. 

According to some theories, voter turnout is expected to increase with either a high degree of 

political homogeneity, or with a high degree of political heterogeneity. Previous studies shows 

both of these theories to explain higher voting turnout. They have almost exclusively been 

applied when studying elections on national level in countries using a majority electoral system. 

This has led us in an attempt to find out what impact political homogeneity/heterogeneity has 

on voter turnout in local municipal elections in Sweden.  

In this paper we use official statistics from Kolada and Statistics Sweden, containing 

information regarding the municipal elections between 2002-2014. We have gathered data 

including all 290 Swedish municipals. The data contains information about demographic and 

socioeconomic factors, as well as results from local elections.  

Our study shows evidence of higher voter turnout in municipals characterized by a higher 

degree of political homogeneity. The results shows no indication of a general pattern or 

correlation between a higher degree of political heterogeneity and higher voter turnout. 
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1 Inledning 

Samhällen kan fatta kollektiva beslut på tre olika sätt. Genom samtal, genom våldsutövning 

eller genom omröstning (Qvortrup 2013). Demokratier strävar efter att undvika våld och 

därmed fatta beslut genom samtal och omröstningar. Robert Dahl (1989) diskuterar och 

problematiserar frågan om möjligheten för medborgarna att delta i beslutsprocesser i storskaliga 

demokratier. Det är helt enkelt svårt för miljontals medborgare i storskaliga demokratier att föra 

samtal, rösta eller medverka i alla beslut som tas. Lösningen på frågan är i de flesta fall 

representationsdemokrati. 

Är det då viktigt att många medborgare är involverade i processen att genom demokratiska val 

utse dessa representanter? Arend Lijphart (1997) argumenterar för att lågt valdeltagande är 

problematiskt. Han menar att lågt valdeltagande normalt sett innebär att det i första hand är 

samhällets mest utsatta grupper som inte deltar i processen och att ojämlikt valdeltagande 

innebär ojämlikt politiskt inflytande. Fenomenet kallas the law of dispersion och myntades av 

Herbert Tingsten (1963) redan på 30-talet när han fann empiriska bevis för att skillnaden i 

deltagande mellan olika grupper minskar ju högre det totala valdeltagandet är. 

Med andra ord; om det låga valdeltagandet hade varit relativt lika lågt i alla samhällsgrupper 

och överallt så hade det inte inneburit ett problem. Men eftersom vi vet att lågt valdeltagande 

innebär ojämlikt valdeltagande så är det ett stort demokratiskt problem. 

Forskning om valdeltagande har traditionellt dominerats av fokus på socioekonomiska 

förklaringar och olika typer av resursförklaringar (Persson, Solevid & Öhrvall 2012). Svensk 

forskning kring valdeltagande har populärt delats in i tre olika huvudperspektiv: institutionella 

förklaringar, kontextuella förklaringar och individförklaringar. 

I den här uppsatsen har vi till viss del en annan ansats. Avsikten är att ta ett steg tillbaka från 

dessa tre huvudperspektiv och istället ta avstamp i grundläggande motiv till valdeltagande. 

Varför röstar någon över huvud taget? eller varför röstar man inte? Vad motiverar oss och vad 

är avgörande för valet att rösta eller låta bli? 

Robert Dahl beskriver i Who governs? (1961) två stereotypiska ideal till samhällsmedborgare. 

Han kallar dem homo politicus och homo civicus. Den förstnämnda är politiskt intresserad till 

sin natur och röstar i första hand för att påverka utfallet. Den andra är främst en god 

samhällsmedborgare och röstar av pliktkänsla. Det leder in oss på de första av de begrepp som 

är centrala i vårt arbete, nämligen instrumentellt och expressivt valdeltagande. Instrumentellt 
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valdeltagande innebär att rösta för att påverka politiskt. Expressivt valdeltagande innebär att 

rösta av medborgarplikt och sociala normer. 

För att förklara mekanismerna som leder till instrumentellt och expressivt valdeltagande utgår 

vi från teoribildningen kring två andra begrepp som blir centrala i vår uppsats, nämligen 

rational choice och medborgarplikt. Rational choice beskriver i sin renaste form att vi gör en 

rationell kostnadskalkyl när vi bestämmer om vi ska rösta eller om vi ska avstå. Kostnad (inte 

nödvändigtvis ekonomisk kostnad) ställs mot möjliga positiva fördelar. Medborgarplikt 

fokuserar istället på helt andra processer och förklaringar. Avgörande för medborgares beslut 

att rösta eller avstå påverkas i hög grad av sociala normer. 

Hur testar man då dessa teoretiska förklaringar? Vi har både teoretiska och empiriska argument 

som talar för att tidigare nämnda begrepp är starkt kopplade till ytterligare två viktiga begrepp; 

politisk heterogenitet och politisk homogenitet. Politisk heterogenitet i ett samhälle leder till att 

den möjliga fördelen med att rösta ökar. Enligt rational choice-teorin innebär det då att fler 

kommer att rösta, vilket leder till ökat instrumentellt röstande och därmed ökat valdeltagande. 

Än mer intressant blir det när vi inser att politisk homogenitet är vanligast i samhällen som är 

homogena på andra sätt. Homogena samhällen skapar förutsättningar för medborgarplikt. Det 

leder till ökat expressivt röstande och därmed ökat valdeltagande. 

Då står vi här med en förväntan att politiskt heterogena samhällen förväntas ha högre 

valdeltagande, men även motsatsen, att politiskt homogena samhällen förväntas ha högre 

valdeltagande. David Campbell (2006) testar dessa teorier i en statistisk analys av valdeltagande 

i amerikanska regioner (countys) och finner att båda stämmer i den kontexten. Både de mest 

politiskt heterogena och de mest politiskt homogena regionerna har högre valdeltagande än de 

regioner som ligger i mitten av skalan. 

I Sverige har vi ett helt annat valsystem och vi har en tradition av betydligt högre valdeltagande 

och variationen mellan regioner är liten. Det innebär att det är färre väljare som potentiellt kan 

påverkas och mobiliseras av regionala skillnader. Det finns studier som liknar vår som 

undersöker valdeltagande på nationell nivå, och då främst i länder med majoritetssystem. 

Bristen på studier av valdeltagande i svenska kommuner med de teorier vi använder oss av 

motiverar oss att lämna vårt bidrag till ämnet.  

Syftet med vår studie är att analysera om det finns samband i linje med våra teorier mellan 

politisk heterogenitet respektive politisk homogenitet och valdeltagande i svenska 
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kommunalval. Detta trots ett högt generellt valdeltagande och relativt liten variation i 

valdeltagande mellan kommuner. 

 

1.1 Disposition 

Vi inleder med ett kapitel som fungerar som teoretiskt ramverk. I det första teoretiska avsnittet 

introducerar vi några etablerade förklaringar och teorier gällande valdeltagande. Efter det 

förklarar vi teorier om grundläggande motivation för valdeltagande följt av några teoretiska 

huvudblock om instrumentellt valdeltagande, expressivt valdeltagande, politisk heterogenitet 

och homogenitet, tvådelad motivation och avslutningsvis en sammanfattning och hypoteser. 

I följande kapitel presenteras forskning på området. Inledningsvis ett avsnitt om forskning om 

valdeltagande i Sverige följt av forskning som ligger närmare våra teoretiska utgångspunkter. 

Därefter följer ett metodkapitel som förklarar hur vi avser undersöka det vi vill undersöka 

inklusive analysmetod, operationalisering, genomgång av variabler och redovisning av 

material. 

I nästa kapitel presenterar vi analyser och resultat innan vi avslutar med ett kapitel med 

slutsatser och diskussion. 

 

2 Teoretiskt ramverk 

2.1 Om valdeltagande 

Vi inleder vårt teoretiska ramverk med etablerade teorier som till hög grad förklarar 

valdeltagande. Avsikten är att ge läsaren förståelse för att forskning på området är omfattande 

och att valdeltagande kan studeras ur flera olika perspektiv. 

Många forskare hävdar att med bättre institutionella förutsättningar för att rösta ökar också 

valdeltagandet. Sveriges valsystem ses av många som det ideala systemet för att skapa de 

institutionella förutsättningarna för ett högt valdeltagande. Några av de institutionella 

förutsättningarna som ökar valdeltagandet är enkel registrering, proportionellt valsystem och 

möjligheten att rösta under helgdag (Franklin 1996; Jackman 1987; Jackman & Miller 1995; 

Powell 1980). 



4 

 

I Sverige sker val till kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och riksdag vart fjärde år i 

september, och alla valen sker på samma dag. Kraven för att vara röstberättigad skiljer sig något 

mellan de olika valen. För att kunna rösta i riksdagsvalet behöver en invånare ha fyllt 18 år och 

vara svensk medborgare. För allmänna val till kommunfullmäktige samt landstingsfullmäktige 

finns inget krav på att vara svensk medborgare. Invånare som har varit folkbokförda i Sverige 

i minst tre år är röstberättigade. Dessa lagar gällande valdeltagande är lagstadgade och i många 

fall grundlagsskyddade (SFS 2010:1408; SFS 2005:837). 

I Sverige blir vi automatiskt registrerade för att rösta. Vi får hem ett röstkort i brevlådan, vilket 

är allt vi behöver ta med oss tillsammans med giltig legitimation till röstlokalen för att lägga 

vår röst. 

I länder som USA har studier visat att de institutionella förutsättningarna är en av förklaringarna 

till det låga valdeltagandet. Processen för att registrera sig är en stark faktor till varför 

människor väljer att inte rösta (Rosenstone & Hansen 1993). Bara processen att registrera sig 

är ofta mer omständigt än att faktiskt rösta. Quinlan (2015) hävdar att valdeltagandet i USA:s 

stater skulle öka betydligt om automatisk registrering implementerades. 

Proportionell representation ökar också valdeltagandet i och med att de som röstar får fler 

alternativ, och att en individs röst kan ses som mer värdefull. I majoritetssystem finns en risk 

att det sänker motivationen för personer att rösta, då arbetsinsatsen kanske inte anses motsvarar 

värdet av att rösta. I en amerikansk delstat där 70% av väljarna traditionellt sätt röstar på det 

konservativa partiet, ses det rimligtvis av många människor som sympatiserar med det liberala 

partiet som att det inte är värt besväret att rösta. Detta då många förmodligen inte känner att de 

kan påverka utfallet (Blais & Carty 1990; Franklin 1996). 

Vidare ses kontextuella förklaringar som en bidragande faktor till valdeltagande. En kontextuell 

förklaring som påverkar valdeltagande är miljöer där en stor andel av befolkningen röstar. Detta 

blir en norm, och att välja själv att inte gå och rösta blir ett avvikande beteende. Detta beteende 

reproduceras sedan vidare till nästa generation av medborgare (Oscarsson & Holmberg 2016). 

Något annat som också har visat sig ha stor betydelse är graden av spänning. Om en sittande 

regering inte riskeras att bytas ut blir valdeltagandet lägre. Samma sak gäller om det råder 

ovisshet gällande koalitionsbildningar eller om det finns otydliga ideologiska skillnader mellan 

partierna (Oscarsson & Holmberg 2016). 
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Ytterligare faktorer som har betydelse för om medborgare väljer att rösta eller inte är olika 

resursförklaringar. Resurser kan handla om klasstillhörighet, inkomst/kapital, utbildningsgrad 

och yrke. Många gånger samverkar dessa faktorer när det kommer till röstbenägenhet. Det kan 

innebära att personer som har hög utbildning även har hög inkomst som en effekt av 

utbildningsgraden, och därför ger båda dessa faktorer en stark förklaring till ökad 

röstbenägenhet. Ytterligare faktorer som förklarar röstbenägenhet är ålder, civilstånd, 

medborgarskap, ursprungsland och vilket socialt nätverk en person har. Optimala 

förutsättningar för att rösta är att vara medelålders, född i Sverige, gift eller sambo, anställd och 

om man har ett omfattande socialt nätverk. På andra sidan skalan med egenskaper som innebär 

lägst benägenhet att rösta hittar vi faktorer som att vara ung, invandrare, arbetslös och 

ensamstående (Oscarsson & Holmberg 2016). 

En annan typ av förklaringar som har betydelse för röstbenägenheten är 

motivationsförklaringar. Det kan exempelvis handla om hur pass intresserad och engagerad 

man är av politik, om man är insatt i nyheter gällande politik, om man tycker sig lita på politiker, 

om individen kan identifiera sig med något parti, om man tror sig kunna påverka valet genom 

sin röst och om man känner någon typ av plikt att rösta (Oscarsson & Holmberg 2016). 

 

2.2 Två grundläggande motiv för valdeltagande 

Som vi har nämnt finns det många olika förklaringar till valdeltagande både på lokal och 

nationell nivå. Men när det gäller grundläggande motiv för att delta i val lyfter David Campbell 

(2006) fram två kontrasterande och samspelande motiv som han menar att allt annat vilar på. 

Oavsett vilken teori eller vilket perspektiv vi utgår från så handlar det på något sätt om att 

motiveras av rationellt egenintresse eller av något som är mer knutet till medborgarplikt. 

Rationellt egenintresse syftar till ett val baserat på direkt kostnad och möjlig vinst medan 

kollektivt ansvarstagande syftar till känsla av plikt och samhällets normer. Det förstnämnda 

kommer till stor del från teoribildning kring rational choice och har till stor del sina rötter i 

ekonomiska teorier. Det andra är starkt kopplat till teoribildning kring civic duty och kommer 

främst från sociologiska och statsvetenskapliga teorier. När vi pratar om teoribildningen kring 

civic duty kommer vi hädanefter använda begreppet medborgarplikt. Vi återkommer till dessa 

begrepp senare. 
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Rational choice är starkt knutet till instrumentellt valdeltagande - att rösta med politiska motiv. 

Det handlar om att rösta för att man vill påverka och samtidigt tror att man kan påverka 

(Crampton & Farrant 2004; Campbell 2006; Goldfarb & Sigelmann 2010). 

Medborgarplikt är starkt knutet till begreppet expressivt valdeltagande, det vill säga att rösta 

främst med motiv som inte är politiska. Det handlar då istället om att rösta på grund av 

medborgarplikt, sociala normer och en känsla av inklusion (Crampton & Farrant 2004; 

Campbell 2006; Goldfarb & Sigelmann 2010). 

Ibland framställs dessa två motiv som mer eller mindre renodlade ytterligheter som ska ställas 

mot varandra. Men oftast så framstår de som två sidor av samma mynt, ständigt samspelande 

med varandra. Forskare och teoretiker som Riker och Ordeshook, André Blais, Mark Franklin 

och David Campbell har på olika sätt försökt förklara förhållandet mellan dessa två 

grundläggande motiv till valdeltagande. I följande avsnitt ska vi försöka klargöra och redogöra 

för teoribildningar och relationer mellan dessa teorier. 

 

2.3 Instrumentellt valdeltagande 

I det här avsnittet presenterar vi teorierna bakom begreppet rational choice, men också close 

race och deltagandeparadoxen. Vi förklarar också vilken relation de har till varandra och hur 

de är kopplade till instrumentellt valdeltagande. 

 

2.3.1 Rational choice 

James Madison gjorde sig känd som tidig förespråkare för egenintresse, och indirekt, rational 

choice i USA på 1700-talet. Han menade att alla agerar i syfte att skydda sina egna intressen 

(Campbell 2006). Själva grundantagandet i rational choice innebär att individer formar sina val 

utifrån att försöka maximera sina vinster och minimera sina kostnader. En sorts tankemodell 

som utgår från renodlat grundläggande rationellt egenintresse och där varje unikt val vi gör 

beror på utfallet av kalkylen. Antingen överstiger vinsten kostnaden och då väljer vi sannolikt 

det alternativet, eller så överstiger kostnaden vinsten och då väljer vi sannolikt att avstå (Downs 

1957; Riker & Ordeshook 1968; Blais 2000; Franklin 2004; Campbell 2006). 

En ekonom vid namn Anthony Downs (1957) tog på femtiotalet med sig begreppet in i 

teoribildningen kring valdeltagande. Han menade att det som är avgörande för om medborgare 
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väljer att rösta eller väljer att låta bli beror på rationella kalkyler. Den direkta kostnaden i form 

av att förbereda sig för att rösta och sedan resan och röstningsproceduren får inte överstiga den 

upplevda vinsten för den enskilda individen. Hur stor kostnaden för att rösta kan anses vara kan 

variera, men ingen kan påstå att den inte existerar (Goldfarb & Sigelman 2010). 

Vad som kan anses vara vinsten med att rösta kan naturligtvis vara olika saker, men 

grundläggande är förstås att det spelar någon roll vilket alternativ som vinner omröstningen. 

Det innebär med andra ord att det är skillnad på alternativen, och att man föredrar något framför 

ett annat (Goldfarb & Sigelman 2010). Kopplat till vinsten är också hur mycket den enskilda 

rösten betyder för utgången. Det har också mycket riktigt visat sig i en del studier att jämna val 

leder till ökat valdeltagande (Caldeira & Patterson 1982, 1983; Nagler & Leighly 1992; Shachar 

& Nalebuff 1999; Campbell 2006), även om andra studier inte visat det sambandet (Cancela & 

Geys 2016; Conway 1981; Matsusaka 1993). Att undersöka hur mycket ett spännande val, eller 

“close race” påverkar valdeltagandet har blivit en central del i studier om valdeltagande. 

 

2.3.2 Close Race 

Close race-teorin handlar om att valdeltagandet rimligtvis bör öka i val där det är jämnt mellan 

partier eller partiblock. Det kan handla om opinionsundersökningar som indikerar att valet 

kommer bli spännande, eller att man har sett ett mönster under flera val med jämnt resultat. 

Detta kan påverka motivationsnivån hos medborgare. När ett val står och väger mellan olika 

partier blir enskilda röster mer värdefulla, vilket kan leda till att en väljare känner sig mer manad 

att rösta. Detta jämfört med ett val där ett parti med stor sannolikhet kommer vinna med stor 

majoritet (van Egmond, de Graaf & van der Eijk 1998). 

Det finns som nämnt ovan olika sätt att mäta close race. Ett sätt kan vara att titta på 

opinionsmätningar. Problemet med detta kan dock vara att dessa inte är tillförlitliga. Kanske 

blev valet väldigt jämnt utan att medborgarna hade kännedom om det innan? Vid en sådan 

händelse skulle vi kunna få ett missvisande resultat; att valdeltagandet inte ökade trots att valet 

var mycket jämnt. Close race-teorin behöver med andra ord inte handla om att valet blir väldigt 

jämnt eller inte, bara att medborgarna uppfattar valet som jämnt  (van Egmond, de Graaf & van 

der Eijk 1998). 

En annan metod är att titta på tidigare val. Kanske har det traditionellt sett varit mycket jämnt 

mellan två partiblock, vilket får invånarna att tro att det även kommer bli jämnt vid nästa val. 
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Att fokusera på opinionsundersökningar och tidigare val kallas för ’ex post’ enligt close race- 

teorin. (Geys 2006). 

’Ex ante’-metoden innebär istället att man efter ett val tittar på hur jämnt det var, och om det 

hade någon påverkan på valdeltagandet. Nackdelen med att enbart se på close race-teorin 

utifrån ex ante är att medborgarna kanske hade en annan uppfattning om hur jämnt det skulle 

bli jämfört med det slutgiltiga resultatet (Geys 2006). Om ett val faktiskt blev så jämnt som det 

kan bli med facit i hand, men om medborgarna uppfattade det som väldigt ojämnt var det 

förmodligen inte close race som motiverade dem att rösta.   

Förutom kunskapen hos väljaren att hans eller hennes röst blir mer avgörande spelar även andra 

faktorer in. Partier kan välja att anstränga sig mer för att mobilisera väljare genom att 

exempelvis visa upp sig mer vid debatter eller genom att spendera mer pengar på sin valkampanj 

i hopp om att fiska fler röster (van Egmond, de Graaf & van der Eijk 1998). 

Mediabevakningen kring valet kan också väntas eskalera vilket kan få fler medborgare 

involverade och motiveras till att rösta. Genom intensiv mediabevakning kan medborgare få 

enkel, övergripande information om valet och partiernas intentioner. Om det inte skrevs om 

valet i tidningar eller visades upp på nyheterna skulle det bli mer kostsamt för potentiella väljare 

att ta reda på hur partierna ställer sig i olika frågor (van Egmond, de Graaf & van der Eijk 1998). 

Utifrån ett rational choice-perspektiv blir därför medborgares kostnad lägre att rösta samtidigt 

som motivationen att rösta kan bli högre. Vid en opinionsundersökning där ett parti får 95% av 

rösterna blir följaktligen potentiella väljare för det andra partiet mindre benägna att rösta, då 

chansen att deras parti kommer vinna är minimal. Den eventuella vinsten riskerar då upplevas 

som lägre än kostnaden att ta sig till röstlokalen och rösta. Upplever en individ detta går hon 

eller han och röstar främst om denne känner en stark grad av medborgarplikt som väger upp för 

kostnaden att rösta, och den nästan obefintliga chansen att det andra partiet kommer vinna. 

 

Figur 1 
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2.3.3 Deltagandeparadoxen 

Goodin och Roberts (1975) har citerat Skinner som menade att chansen att en enskild röst är 

avgörande är mindre än risken att bli mördad på vägen till röstlokalen. Det sätter fokus på ett 

avgörande problem. Downs (1957) berörde problemet och Riker och Ordeshook (1968) 

diskuterade frågan på 60-talet och kallar det för deltagandeparadoxen (paradox of 

participation). Det är ett faktum att många väljer att rösta, men om en enskild röst har så liten 

chans att vara avgörande för utgången av ett val, varför väljer någon att rösta? Teoretiker och 

forskare har på olika sätt försökt lösa det problemet genom åren. Tidigare nämnda Riker och 

Ordeshook (1968) menade att man bör ta in ytterligare en parameter i kalkylen, nämligen att 

det kan skänka glädje och tillfredsställelse att rösta. Med andra ord värderar man inte bara 

chansen att påverka som en av vinsterna, utan det ger också tillfredsställelse som man väger 

mot kostnaden. Mark Franklin (2004) bygger vidare på Riker och Ordeshooks tankar. Han 

menar bland annat att kontexten är betydelsefull och poängterar särskilt att valdeltagande kan 

bli en vana. Antingen så utvecklar man en vana att rösta eller så utvecklar man en vana att inte 

rösta. Om man väl har en vana så krävs det stora förändringar i förutsättningar för att den ska 

brytas. Kopplat till Riker och Ordeshook betyder det att vanan att rösta hänger samman med en 

känsla av medborgarplikt och tillfredsställelse, trots att chansen att den egna rösten är 

avgörande är minimal. 

André Blais (2000) menar att rational choice-teorin förser oss med en stark förklaring till 

valdeltagande, men att den inte är komplett. Han hävdar att som enskild faktor är rational 

choice den bästa förklaringen vi har, men att den renodlat och ensam inte är tillräckligt stark. 

Rational choice bör kompletteras med teorin kring medborgarplikt. 

 

2.3.4 Sammanfattning Instrumentellt valdeltagande 

Vid en sammanfattning av det här avsnittet är det viktigt att känna till hur begreppet 

instrumentellt valdeltagande är knutet till begreppen rational choice och close race. 

Instrumentellt valdeltagande innebär att rösta med politiska motiv. Väljarna motiveras då av en 

politisk vilja, där den eventuella vinsten med att rösta överstiger kostnaden. Vid ett val som 

upplevs vara jämnt och spännande (close race) kan de enskilda rösterna anses vara mer 

avgörande, vilket gör att den eventuella upplevda vinsten med att rösta ökar hos medborgarna. 

Slutsatsen och det väsentliga att ta med i fortsättningen är att teorin innebär att vi kan förvänta 

oss högre valdeltagande i samhällen som har hög grad av instrumentellt valdeltagande. 
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Tabell 1 

Close race 

Ett val upplevs som 
jämnt och spännande 

→ 

Rational choice 

Individen ser 
valdeltagandet som 
mer rationellt, då de 
enskilda rösterna kan 
uppfattas ha större 
inverkan. 

→ 

*Instrumentellt 
valdeltagande 
Individen röstar av 
politiska motiv, där 
den upplevda vinsten 
upplevs överstiga 
kostnaden. 

*Medborgare som röstar instrumentellt kan även göra detta vid ojämna val, så länge den upplevda vinsten att 
rösta med ett politiskt motiv överstiger kostnaden. Close race bidrar dock till ökad rationalitet att rösta, vilket 
leder till ett ökat antal som röstar instrumentellt. 

 

Figur 2 
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2.4 Expressivt valdeltagande 

I det här avsnittet presenterar vi teorierna bakom begreppet medborgarplikt. Vi redogör också 

för relationen mellan medborgarplikt och expressivt valdeltagande.  

 

2.4.1 Medborgarplikt 

André Blais (2000) var, som tidigare nämnts, inte riktigt tillfredsställd med rational choice som 

enda förklaring till valdeltagande. Istället menar han att individer också i högsta grad är måna 

om samhället de lever i och människorna runt omkring. Han kommer fram till att ungefär 

hälften av alla medborgare i demokratiska samhällen röstar på grund av en känsla av 

medborgarplikt, även om de inte har andra framträdande motiv att rösta. Men hur går det här 

ihop med rational choice och motivet att främst skydda sina egna intressen? För att söka svaret 

gör vi ett hopp tillbaka i tiden. 

Alexis de Tocqueville (2012) menade i sitt klassiska verk Democracy in America att folket i 

grunden röstade på grund av en medborgarplikt. Det vill säga, att demokratiska samhällen kan 

forma sina medborgare att känna att det är en plikt att rösta och att verka för folkets bästa. 

Tocqueville poängterar också likt Franklin (2004) på senare år, att i dessa samhällen präglade 

av medborgarplikt formas en vana att rösta som ytterligare förstärker effekten. Men vad innebär 

då begreppet medborgarplikt som vi ska ställa mot rational choice? 

Även om det på senare år tycks vara få som motsätter sig rational choice helt och hållet som 

förklaring, menar de flesta att det inte förklarar allt. Många teoretiker och forskare har sällat sig 

till skaran som undersöker mekanismerna bakom valdeltagande motiverat av medborgarplikt. 

Hur kommer det sig att vissa lokala samhällen har väldigt högt valdeltagande, medan andra har 

lågt? Handlar det bara om hur avgörande den enskilda rösten är och hur viktigt det anses vara 

vilket alternativ som vinner? Nej, empiriska undersökningar har visat att valdeltagande kan vara 

högt även i samhällen där en stor majoritet röstar på samma politiska alternativ (Gerber, Green 

& Larimer 2008; Campbell 2006; Conway 1981). Istället frågar man sig om vissa typer av 

samhällen gynnar känsla av plikt och motivation genom medborgarplikt. 

Det är väldokumenterat att heterogenitet i ett samhälle leder till minskat civilt engagemang och 

deltagande (Costa & Kahn 2003). När man mäter heterogenitet respektive homogenitet i ett 

samhälle tittar man bland annat på aspekter som etniskt ursprung, socioekonomi och 
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klasstillhörighet (Campbell 2006). Vad som är än mer intressant är det omvända sambandet, att 

homogena samhällen leder till ökat generellt engagemang och deltagande och därmed 

valdeltagande. Anledningen till att deltagandet ökar är att det skapas sociala normer som 

uppmuntrar samhällsengagemang. Dessa normer har både lättare att skapas och att bibehållas i 

homogena samhällen (Coleman 1988; Campbell 2006). 

När vi pratar om normer i samhället är vi inne på det sociologiska fältet. Det som menas med 

samhällsnormer är att det uppstår ett socialt tryck, en förväntan, att man tar sitt ansvar som en 

“god medborgare”. Motivationen för individen är både positiv och negativ. Dels så strävar man 

efter att visa upp sig, att uttrycka att man är en ansvarsfull och deltagande person och 

medborgare. Till viss del handlar det om förtroende och identifikation. Man identifierar sig med 

“gruppen” och samhället runt omkring, men det handlar också om att man riskerar att drabbas 

av sociala sanktioner om man inte följer dessa normer (Coleman 1988; Knack 1992; Campbell 

2006). Dessa sanktioner innebär normalt sett inte några dramatiska inslag, utan handlar om 

sociala signaler och inkludering eller exkludering. Det kan dock vara nog så effektfullt. Dessa 

sanktioner kräver alltså att man har någon form av sociala band till medborgarna i det 

kringliggande samhället. Egen stark pliktkänsla tillsammans med ett homogent kringliggande 

samhälle där medborgarna känner förtroende och tillhörighet. Det ger optimala förutsättningar 

för att skapa och bibehålla en vana att rösta i val (Knack 1992).  Vi talar alltså om en utökad 

definition av Tocquevilles medborgarplikt. Känslan av plikt kan handla om en önskan att göra 

sin plikt och ta sitt ansvar, men det förstärks och kompletteras av samhällets gällande normer. 

Dessa normer är starkare i vissa typer av samhällen än i andra. 

 

2.4.2 Sammanfattning expressivt valdeltagande 

Expressivt valdeltagande innebär att rösta främst med motiv som inte är politiska. Istället 

handlar det om motiv som på olika sätt är knutet till en känsla av medborgarplikt. Denna känsla 

av medborgarplikt är generellt starkare och har lättare att skapas och bibehållas i homogena 

samhällen. Dessa samhällen karaktäriseras av en känsla av tillhörighet och sociala normer som 

uppmuntrar ansvarstagande. Det innebär en kollektiv vilja att delta och engagera sig i samhället, 

samt att vara “goda medborgare”. Slutsatsen och den viktigaste poängen i den här teorin är att 

vi kan förvänta oss att valdeltagandet är högre i samhällen med hög grad av expressivt 

valdeltagande. 
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Tabell 2 

Medborgarplikt 

● Känsla av tillfredsställelse 
● Sociala normer 
● Känsla av inklusion 
● Visa upp sig som en god 

medborgare 

 → 

Expressivt valdeltagande 

Väljarna röstar i större utsträckning 
av skäl som inte är politiska. 

 

Figur 3 
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2.5 Politisk homogenitet respektive politisk heterogenitet 

Vi har i tidigare avsnitt diskuterat homogena och heterogena samhällen. Syftet har då varit att 

beskriva egenskaper hos samhället som medborgaren befinner sig i och hur det påverkar 

motivationen att rösta. För att undvika begreppsförvirring presenterar vi nu två andra begrepp 

som visserligen i viss mån är kopplade till dessa begrepp, men som analytiskt har en helt annan 

betydelse. 

Politisk homogenitet och politisk heterogenitet innebär demokratiska egenskaper i ett samhälle, 

med andra ord hur medborgarna har röstat. I ett politiskt homogent samhälle har en stor 

majoritet röstat på samma parti, samma koalition, samma representant eller på samma 

partiblock. Det råder stor konsensus kring de politiska preferenserna. Motsatsen, i ett politiskt 

heterogent samhälle, har medborgarna i stor utsträckning röstat på olika partier, partiblock eller 

representanter med skilda ideologier. Det råder konflikt kring de politiska preferenserna. Det 

finns naturligtvis samhällen med hög grad av politisk homogenitet och samhällen med hög grad 

av politisk heterogenitet, men även samhällen i mitten av skalan (Campbell 2006).  

Politisk homogenitet är nära knutet till teoribildningen om medborgarplikt eftersom politisk 

homogenitet är vanligare i samhällen med i övrigt homogena egenskaper (Campbell 2006). 

Politisk heterogenitet är starkt förknippat med teorierna om close race och rational choice, 

eftersom det innebär jämna val och större chans att en röst är avgörande (Campbell 2006). 

Politisk homogenitet innebär alltså bättre förutsättningar för, och större inslag av, expressivt 

valdeltagande. Politisk heterogenitet innebär bättre förutsättningar för, och större inslag av, 

instrumentellt valdeltagande. 

Tabell 3 

Politisk 
heterogenitet → Close race → Rational choice → 

Instrumentellt 
valdeltagande 

 

Tabell 4 

Politisk homogenitet → Medborgarplikt → 
Expressivt 
valdeltagande 
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Figur 4 & figur 5 

 

 

2.6 De två motiven tillsammans: tvådelad motivation till 

valdeltagande 

David Campbell (2006) skriver i Why we vote: How schools and communities shape our civic 

life om det han kallar för dual motivations - tvådelad motivation. Hans teoretiska resonemang 

utgår från teorin om de grundläggande motiven för valdeltagande; rational choice och 

medborgarplikt. Campbell fokuserar dels på kontexten, samhället som individen befinner sig i, 

och ställer det homogena samhället mot det heterogena. Han fokuserar också på politisk 

homogenitet respektive politisk heterogenitet, med andra ord grad av politisk konflikt 

respektive konsensus. Kärnan i resonemanget är att politisk konflikt leder till högt 

valdeltagande i linje med rational choice och close race och att homogena samhällen leder till 

högt deltagande i linje med medborgarplikt och dess sociala normer. Det som gör resonemanget 

extra intressant är att homogena samhällen, som ju förväntas ha högt valdeltagande, generellt 

har låg politisk konkurrens, det vill säga, de är politiskt homogena. Det innebär isåfall att vi kan 

förvänta oss högt valdeltagande både i politiskt homogena och politiskt heterogena samhällen 

(Campbell 2006). 
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Figur 6 

 
Diagrammet visar en föreställning om hur ökad politisk homogenitet samt ökad politisk heterogenitet bör leda 
till ökat valdeltagande. I mitten av registret finns enligt teorin samhällen med lägst valdeltagande. 

 

2.7 Sammanfattning & hypoteser 

Enligt våra teorier finns två typer av valdeltagande, expressivt och instrumentellt. Expressivt 

valdeltagande förekommer i högre grad i politiskt homogena samhällen, medan instrumentellt 

valdeltagande förekommer i högre grad i politiskt heterogena samhällen. 

En teori innebär att hög grad av instrumentellt valdeltagande leder till högre totalt 

valdeltagande. En annan teori innebär att hög grad av expressivt valdeltagande leder till högre 

totalt valdeltagande.  

David Campbell (2006) hävdar att båda stämmer. Samhällen med hög grad av politisk 

homogenitet och samhällen med hög grad av politisk heterogenitet har båda högre 

valdeltagande. Samhällen som ligger i mitten av skalan är de samhällen med lägst 

valdeltagande.  
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Tabell 5 

Hög grad av politisk 
homogenitet → 

Hög grad av expressivt 
valdeltagande → Högt valdeltagande 

Låg grad av politisk 
homogenitet och låg 
grad av politiska 
heterogenitet 

→ 

Låg grad av expressivt 
valdeltagande - låg grad 
av instrumentellt 
valdeltagande 

→ Lågt valdeltagande 

Hög grad av politisk 
heterogenitet → 

Hög grad av 
instrumentellt 
valdeltagande 

→ Högt valdeltagande 

 

Figur 7 

 

Hypotes¹: Effekten av ökad politisk heterogenitet leder till ökat valdeltagande med ett 

linjärt samband. 

Figur 8 

 

Hypotes²: Effekten av ökad politisk homogenitet leder till ökat valdeltagande med ett 

linjärt samband. 
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Figur 9 

 

Hypotes³: Effekten av ökad politisk heterogenitet respektive ökad politisk homogenitet 

leder till ökat valdeltagande med ett kurvlinjärt samband. 

 

3 Tidigare forskning 

3.1 Valdeltagande i Sverige 

Vi väljer att redovisa för tidigare forskning gällande valdeltagande i Sverige, med faktorer som 

väntas ha hög effekt i vår analys. I vår analys används dessa som kontrollvariabler.  

Antalet studier gällande valdeltagande är omfattande. Ämnet har varit särskilt intressant i 

Sverige under tider då valdeltagandet minskat, då framförallt på 1990-talet fram till 2002. I en 

rapport skriven av Richard Öhrvall (2012) för Statiska centralbyrån undersöks ett flertal 

variabler som påverkar valdeltagande. Gemensamt för valen 2002, 2006 och 2010 på 

kommunal- samt riksdagsnivå i Sverige är att det genom statistiken går att hitta faktorer som är 

betydande för benägenheten att rösta. Anledningen att även titta på kommunalval är att det då 

också blir möjligt att inkludera gruppen icke-medborgare (eftersom den gruppen får rösta i 

kommunalval men inte i riksdagsval). 

Ålder har varit en viktigare faktor för valdeltagande i val då valdeltagandet har varit lågt. Under 

riksdagsvalen 2006 och 2010 har det främst varit gruppen under 30 år som har avvikit i 

valdeltagandet. Där röstar cirka 80%, jämfört med gruppen 50-64 år där motsvarande siffra är 

90%. Intressant för gruppen över 75 år är att det är det enda fallet då män tenderar att rösta i 

större utsträckning än kvinnor (Öhrvall 2012). 
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Figur 10 - Valdeltagande riksdagsval 

 
De åldersgrupper som röstar minst i samhället är personer under 30 år samt de över 75 år. De som är mellan 50-
74 år röstar i störst utsträckning. Källa: Öhrvall 2012 

 

En faktor som har tydlig inverkan på valdeltagandet är utbildning. Mönstret visar att ju mer 

utbildning en person har, desto högre är benägenheten att rösta. Under 2010 års riksdagsval 

röstade 94% i gruppen med eftergymnasial utbildning, 86% i gruppen med gymnasial 

utbildning och ungefär 80% i gruppen med förgymnasial utbildning (Öhrvall 2012). 

Figur 11 - Valdeltagande i riksdagsval efter utbildningsnivå 

 

Källa: Öhrvall 2012 
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Inkomst har också en betydande roll för valdeltagande. En uppdelning har gjorts i fem olika 

kategorier bland de röstberättigade, där grupp 5 innebär högst inkomst, och grupp 1 lägst. Bland 

den fattigaste gruppen och den rikaste gruppen skiljer det 17 procentenheter i andelen som 

röstade år 2010 (94% gentemot 77%) (Öhrvall 2012). 

Figur 12 - Valdeltagande i riksdagsval efter inkomstgrupp 

 

Källa: Öhrvall 2012 

 

Medborgarskap och födelseland är en stark faktor vid undersökningar av valdeltagande på 

kommunal nivå. I 2010 års val till kommunfullmäktige röstade enbart 36% av gruppen 

utländska medborgare. I 2010 års riksdagsval röstade 73% av de utrikesfödda jämfört med 87% 

av de inrikesfödda. Antal år man vistats i Sverige som utrikesfödd har också betydelse för 

röstbenägenheten. Medborgare födda utrikes som bott i Sverige mindre än 10 år röstar i mindre 

utsträckning än medborgare som bott i Sverige över 25 år. Strax över 60% av de som bott i 

Sverige under 25 år röstade i 2010 års riksdagsval, medan motsvarande siffra för de som bott 

över 25 år i landet var nära 80% (Öhrvall 2012). 
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Figur 13 - Utländska medborgares valdeltagande i kommunalval 

 

Källa: Öhrvall 2012 

 

3.2 Close race 

Tabell 6  

Closeness Success Failure Anomaly Success rate (%) 

Test 206 137 19 56,91 

Studier 36 16 - 69,23 

Källa: Geys 2006 

I en analys har Benny Geys granskat hundratals befintliga empiriska undersökningar och studier 

för att se hur ofta olika teorier och fenomen kan förklara valdeltagande. Han har sett att en 

majoritet av forskare som undersökt close race-teorin har kunnat visa att close race har en 

signifikant förklaringsgrad på valdeltagande. Av samtliga 362 empiriska undersökningar och 

studier visar 242 av dessa att valdeltagandet ökar när valen blir jämna. 70% av samtliga test 

(259 av 362) är utförda enligt ex post-metoden. Det vill säga, genom tidigare valresultat och 

opinionsundersökningar exempelvis. Enligt Geys är ex post-metoden en standard för att 

undersöka close race och dess inverkan på valdeltagande (Geys 2006). 
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Figur 14 & 15 

 

Källa: van Egmond 2003 

 

Den holländske statsvetaren Marcellinus van Egmond har undersökt Sverige och en rad andra 

länder för att analysera om det går att se någon effekt av close race, och i så fall hur påtaglig 

den är. Han har alltså mätt differensen mellan de två blocken i olika riksdagsval för att se om 

det har någon effekt på valdeltagandet. Det vänstra diagrammet visar det faktiska resultatet och 

om det haft någon effekt på valdeltagandet (ex ante). Det högra diagrammet visar resultatet för 

opinionsundersökningar och dess effekt på valdeltagandet (ex post) (van Egmond 2003). 

Effekten är till synes starkare för ex post-metoden (-1.09) jämfört med effekten för ex ante-

metoden (-.48). Kanske är resultatet inte helt oväntat med tanke på att  ett förväntat jämnt val 

kan motivera fler väljare att rösta, jämfört med ett jämnt val där medborgarna inte hade 

kännedom om hur jämnt valet skulle bli. 

 

3.3 Tvådelad motivation - en statistisk analys 

David Campbell har, som tidigare nämnts, publicerat en studie i bokform som heter Why we 

vote: How schools and communities shape our civic life (2006). Hans teoretiska ram innebär 

att både politiskt homogena samhällen och politiskt heterogena samhällen förväntas ha mer 

politiskt och civilt deltagande. Mest intressant för oss är att de också förväntas rösta i större 

utsträckning jämfört med mittskiktet som varken är utpräglat politiskt homogena eller politiskt 

heterogena. 
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Campbell har testat det här på ett antal olika sätt. Analysenheterna är amerikanska regioner 

(countys) och han har undersökt både generellt politiskt och civilt deltagande och 

valdeltagande. Vi fokuserar här på det sistnämnda. 

Hypotesen är att både politisk heterogenitet - politisk konflikt och motsatsen, politisk 

homogenitet - politisk konsensus, leder till ökat valdeltagande. Det innebär i så fall inte ett 

linjärt samband om man gör en analys på hela populationen, utan snarare ett kurvlinjärt 

(curvilinear, Campbell 2006) samband där båda ytterligheterna har positiva samband med 

valdeltagande. Campbell har löst det genom att först räkna ut ett medelvärde för politisk 

heterogenitet/homogenitet i presidentval under åren 1980 till 2000, sedan dela upp populationen 

på medelvärdet för politisk heterogenitet/homogenitet. På det sättet kan han fånga upp positiva 

linjära samband i “båda riktningarna”. För att försäkra sig om att de samband han hittar inte 

beror på helt andra variabler har han ett antal kontrollvariabler som: utbildningsnivå, 

inkomstnivå, medelinkomst-nivå (gini), urbanisering, etnicitet och demografiska faktorer. Han 

har också delat in alla regioner (countys) i 10 decilgrupper. Sedan har han presenterat det 

tvådelade kurvlinjära sambandet rent grafiskt (figur 16, 17 och 18). 

För presidentvalet år 2000 i USA visar Campbells modell en statistiskt signifikant (<0,05) 

effekt av variabeln politisk homogenitet på 8,547% och en effekt av variabeln politisk 

heterogenitet på 4,111% (figur 16, 17 och 18). Värt att notera är att effekten är betydligt starkare 

för politisk homogenitet jämfört med politisk heterogenitet. Det är ett mönster som också 

stämmer överens med vad han funnit i presidentvalet 1992 och 1996, om än med varierande 

marginal. 

Figur 16 & 17 
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Figur 18 

 

(Källa: Campbell 2006) 

Tabell 7 

 2000 1996 1992 

Politisk homogenitet - effekt 

(medel-minimum) 
8,547 6,784 4,823 

Politisk heterogenitet - effekt 

(medel-maximum) 
4,111 2,079 4,128 

 

David Campbell betonar särskilt att det är intressant att mönstret är liknande i dessa tre val, 

eftersom valen var väldigt olika. 1992 beskriver han som ett ovanligt och väldigt “hett” val 

eftersom det innehöll ett ovanligt starkt tredje alternativ, tillsammans med de två stora 

etablerade partierna republikanerna och demokraterna. Ross Perot gjorde en stark kampanj och 

tillsammans med relativt hård konkurrens mellan de övriga två så innebar det ett ovanligt och 

spännande val. Fyra år senare 1996 så var Ross Perot mer eller mindre ute ur bilden och en 

populär sittande regering mötte svagt motstånd. År 2000 var det rekordjämt och nu var återigen 

ett ovanligt starkt tredje alternativ som utmanade. Den här gången genom Ralph Nader. Även 

om det är svårt att dra några slutsatser, är det intressant att slå fast att liknande mönster i 

varierande grad kvarstår (Campbell 2006). 
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4 Metod 

Vi har valt att göra statistiska analyser som omfattar samtliga Sveriges 290 kommuner. Vi söker 

generella samband för att kunna anta eller förkasta våra hypoteser. Eftersom våra analyser 

innefattar alla svenska kommuner så är det inte någon poäng i att diskutera lokal 

generaliserbarhet i Sverige. I vilken mån man kan generalisera resultaten av analysen till andra 

länder och annan politisk kontext beror helt på det politiska systemet. Man ska vara försiktig 

med att generalisera resultaten till riksdagsval eller val till landstingsfullmäktige. 

Våra teorier och därmed våra hypoteser innebär att vi kan ha delvis motsägande förväntningar 

på resultatet. Enligt hypotes 1 kan vi förvänta oss att ökad politisk homogenitet (minskad 

politisk heterogenitet) leder till ökat valdeltagande. Enligt hypotes 2 kan vi förvänta oss ett 

omvänt resultat, alltså att ökad politisk heterogenitet (minskad politisk homogenitet) leder till 

ökat valdeltagande. Slutligen enligt hypotes 3 kan vi förvänta oss att både politisk homogenitet 

och politisk heterogenitet leder till ökat valdeltagande och att mellanskiktet i så fall är de som 

röstar i minst utsträckning. 

 

4.1 Operationalisering och val av variabler 

För att mäta politisk homogenitet respektive politisk heterogenitet i svenska kommuner har vi 

valt att fokusera på de etablerade riksdagsblocken. 

De absolut flesta undersökningar som gjorts på ämnet har skett i majoritetsvalsystem med två 

stora konkurrerande partier (Cancela & Geys 2016). I ett sådant system är det enkelt att mäta 

hur jämnt eller ojämnt ett val är genom att mäta differensen i valresultatet mellan dessa två stora 

partier. I det svenska proportionerliga valsystemet där ett antal partier tävlar om mandat tvingas 

vi arbeta på ett annat sätt. På kommunal nivå ser koalitionerna ut på olika sätt i olika kommuner, 

ibland är de blocköverskridande. Dessutom finns det i vissa kommuner i varierande grad olika 

lokala och nationella partier, som inte tillhör något av de etablerade riksdagsblocken, som är 

representerade i både kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Dessa faktum innebär 

utmaningar i vår operationalisering. 

Vi har likt Maciej Górecki (2013) valt att mäta differensen i kommunalval mellan de partier 

som på riksdagsnivå är etablerade i block. Vi tror att det är det bästa sättet att fånga upp och 

mäta ideologisk och politisk konflikt respektive konsensus - politisk homogenitet respektive 
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politisk heterogenitet, trots att det lokalt i vissa fall kan finnas andra typer av koalitioner. Det 

innebär att vi anser att vi har relativt hög intern validitet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns 

& Wängnerud 2017) 

Med andra ord ord har vi i sveriges samtliga kommuner slagit samman valresultat i 

kommunalvalet för de partier som vi räknar som blått block (moderaterna, centerpartiet, 

liberalerna och kristdemokraterna) och på samma sätt slagit samman valresultat för de partier 

som vi räknar som rött block (socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet). Därefter har 

vi räknat ut differensen mellan dessa block i var och en av kommunerna. Vi tror som sagt att 

det här är det bästa sättet att mäta det vi vill mäta, även om det går att argumentera för andra 

metoder. 

Vi har, baserat på forskning om valdeltagande, valt ut ett antal faktorer som vi vill kontrollera 

för i våra analyser. Det innefattar socioekonomiska och demografiska variabler samt medelålder 

och etnicitet. Som ekonomisk variabel har vi valt gini-koefficient, som innebär ett mått på 

ojämlikhet i inkomstfördelning. Som utbildningsvariabel har vi valt gymnasial utbildning som 

högsta utbildning. 

 

4.2 Variabler 

Beroende variabel 

Valdeltagande. Total andel av röstberättigade medborgare som deltar i kommunalval i varje 

kommun. 

Oberoende variabel 

Blockdifferens. Total differens mellan rött block och blått block i varje kommun (föregående 

val). 

Kontrollvariabler 

Utrikesfödda. Andel av befolkningen som är födda i ett annat land. 

Gini-koefficient. Mått på ojämlikhet i inkomstfördelning. 

Gymnasial utbildning. Andel av befolkningen med gymnasieutbildning som högsta 

utbildning. 
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Medelålder. Befolkningens medelålder. 

Tätortsgrad. Andel av befolkning som bor i tätort. 

 

4.3 Material och data 

Vi har använt oss av sekundärdata (Halperin & Heath 2017) i form av befintlig offentlig statistik 

från SCB (Statistiska centralbyrån) och Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen). Dessa 

källor ska vara helt oberoende från andra aktörer och räknas normalt sett som väldigt trovärdiga. 

Vi har laddat ned materialet i färdiga excelfiler som sedan lästs in i SPSS. Vi har i största 

möjliga mån begränsat antalet steg i processen och all icke-essentiell bearbetning för att 

minimera möjliga felkällor. Dessa faktorer bidrar till att ge studien en hög reliabilitet (Esaiasson 

et al. 2017). 

Den statistik vi hämtat innefattar följande om var och en av samtliga sveriges 290 kommuner: 

Tabell 8 

Variabel Årtal Info 

Gini-koefficient 2014* Ekonomisk homogenitet (0-100) 

Utrikesfödda 2006, 2010, 2014 Andel i % 

Medelålder 2006, 2010, 2014 Ålder i antal år 

Gymnasial utbildning 2006, 2010, 2014 Andel i % 

Tätortsgrad 2006, 2010, 2014 Andel i % 

Valdeltagande i kommunalval 2006, 2010, 2014 Andel i % 

Valresultat i kommunalval 2002, 2006, 2010, 2014 Partier och block i % 

*Saknas jämförbara siffror för år 2006 och 2010 på grund av byte av metod. 
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4.4 Analysmetoder 

4.4.1 Linjär regressionsanalys 

Kvantitativa analyser är en vanlig metod för forskning knuten till demokratifrågor. Statistik är 

väldigt användbart för att skapa en bild av vad som är vanligt eller normalt i ett samhälle eller 

i en population (Halperin & Heath 2017) 

En bivariat linjär regressionsanalys visar vilken effekt en oberoende variabel har på en beroende 

variabel.  En multivariat analys innebär att man undersöker samband mellan en beroende 

variabel och fler än en oberoende variabel. En beroende variabel kan alltså ha flera förklarande 

oberoende variabler. I en multivariat analys kan också variabler kontrolleras på ett säkrare sätt 

än i en bivariat analys. Om fler oberoende variabler inkluderas kan vi använda dessa som 

kontrollvariabler för att testa om den oberoende variabeln i en bivariat analys fortfarande har 

effekt och är signifikant. En fördel med att använda sig av multivariata analyser är att vi kommer 

kunna mäta de olika variablernas effekt på den beroende variabeln, och möjligtvis även kunna 

förkasta en del hypoteser knutna till oberoende variabler som inte visar samband eller inte är 

signifikanta (Halperin & Heath 2017). 

Ytterligare ett viktigt skäl att använda linjära regressionsanalyser är för att hitta linjära 

samband. Dessa skulle kunna vara svåra att hitta eller tyda i grafiska framställningar.  

Vi kommer att utföra tre multivariata linjära regressionsanalyser av valdeltagande baserat på 

svenska kommunalval år 2002, 2006, 2010 och 2014. Den beroende variabeln är valdeltagande 

och den oberoende variabeln är blockdifferens. Eftersom syftet är att fånga upp och mäta 

politisk homogenitet och politisk heterogenitet och dess effekter på valdeltagande så baserar vi 

den oberoende variabeln på resultatet vid det föregående valet. Tanken med den modellen är att 

effekten av politisk heterogenitet förutsätter kännedom om hur jämnt valet kan förväntas bli. 

På riksdagsnivå kan man förutse jämna val genom opinionsundersökningar och omfattande 

medial rapportering, men på kommunal nivå så saknas sådana rapporter nästan helt. Det innebär 

att den enda informationen medborgarna har om hur jämnt ett val förväntas bli är baserat på 

tidigare val. 

Vi inkluderar ett antal kontrollvariabler i analyserna. Kontrollvariablerna är baserade på samma 

år som den beroende variabeln valdeltagande. Vi har inkluderat samma kontrollvariabler i alla 

regressionsanalyser med ett undantag. Gini-koefficienten är relevant, men modellen för att 
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räkna fram den ändrades mellan våra mätpunkter och är inte helt jämförbar, därför finns den 

endast med i analysen av valdeltagandet 2014. 

Tabell 9 

Analys 
Oberoende 
variabel 

Beroende variabel Kontrollvariabler 

Multivariat linjär 
regressionsanalys 

Blockdifferens 
2010 

Valdeltagande 
2014 

2014 (samtliga) 

Multivariat linjär 
regressionsanalys 

Blockdifferens 
2006 

Valdeltagande 
2010 

2010 (samtliga förutom gini-
koefficient) 

Multivariat linjär 
regressionsanalys 

Blockdifferens 
2002 

Valdeltagande 
2006 

2010 (samtliga förutom gini-
koefficient) 

 

Dessa analyser kan fånga upp effekter som kan stärka hypotes 1 eller hypotes 2. Men hypotes 3 

kräver andra metoder. Vi har inspirerat av David Campbell (2006) utformat en modell av 

tvådelad linjär regressionsanalys för att om möjligt fånga upp samband i två motsatta riktningar. 

Om det är så att både politisk homogenitet och politisk heterogenitet leder till ökat valdeltagande 

så innebär det inte ett linjärt samband över hela populationen, utan snarare ett kurvlinjärt 

samband (Campbell 2006). 

Vi delar in Sveriges 290 kommuner i två grupper om 117 respektive 173 kommuner. 

Indelningen sker genom att sortera kommuner efter blockdifferens i valet 2010 och sedan dela 

vid medelvärdet. De 117 kommuner med störst blockdifferens, och därmed störst politisk 

homogenitet, i en grupp. De 173 kommuner med minst blockdifferens, och därmed störst 

politisk heterogenitet, i en annan grupp. Sedan utför vi en multivariat linjär regressionsanalys 

för var och en av dessa grupper. “Sammanslaget” så innebär det en typ av tvådelad, eller “vikt” 

regressionsanalys över hela populationen. 
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Tabell 10 

Analys Kommuner Egenskaper 
Oberoende 
variabel 

Beroende 
variabel 

Kontroll-
variabler 

Multivariat linjär 
regressionsanalys 

117 
Störst 
blockdifferens 

Blockdifferens 
2010 

Valdeltagande 
2014 

2014 
(samtliga) 

Multivariat linjär 
regressionsanalys 

173 
Minst 
blockdifferens 

Blockdifferens 
2010 

Valdeltagande 
2014 

2014 
(samtliga) 

 

4.4.2 Grafisk analys 

Vi kompletterar vår undersökning med grafiska analyser av blockdifferens år 2010 och 

valdeltagande år 2014 där valdeltagande är y-variabel och blockdifferens är x-variabel. Vi 

skapar ett punktdiagram med samtliga Sveriges 290 kommuner för att få en överblick och för 

att söka visuella mönster. 

Vi skapar också punktdiagram med samma variabler men där vi delar in samtliga kommuner i 

decilgrupper. Dels ett diagram med 10 decilgrupper med 29 kommuner i varje. Dels ett diagram 

med 29 decilgrupper med 10 kommuner i varje. Syftet är att om möjligt se generella mönster 

som inte är tydliga utan dessa uppdelningar. 

Tabell 11 

Analys Enhet Antal Variabler 

Punktdiagram Kommun 290 
y = valdeltagande 

x = blockdifferens 

Punktdiagram Decilgrupp (29) 10 
y = valdeltagande 

x = blockdifferens 

Punktdiagram Decilgrupp (10) 29 
y = valdeltagande 

x = blockdifferens 
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5 Analys och resultat 

5.1 Multivariat linjär regressionsanalys 

Tabell 12 

Regressionsanalys 2014 2010 2006 

Förklaringsgrad (adjusted R²): .715* .669* .652* 

 

Beroende variabel: Valdeltagande 2014 - Effekt (B) 2010 - Effekt (B) 2006 -Effekt (B) 

Konstant 107.571* 106.106* 113.736* 

Oberoende variabel    

Blockdifferens (föregående val) .018** .035** .026** 

Kontrollvariabler    

Andel utrikesfödda -.520** -.523** -.540** 

Gini -.107** - - 

Tätortsgrad .044** .058** .053** 

Medelålder -.159** -.339** -.513** 

Andel med gymnasiebetyg som högsta 
utbildning 

-.197** -.174** -.227** 

*Signifikans <.01 **Signifikans <.05 

 

Regressionsanalysen för år 2014 beskriver vilka samband det finns mellan den beroende 

variabeln (valdeltagande) och den oberoende variabeln tillsammans med kontrollvariablerna. 

Modellen är signifikant (<0,01) och förklaringsgraden för valdeltagande år 2014 är 71,5%. 

Precis som teorin och den tidigare forskningen har visat har många av kontrollvariablerna hög 

effekt. Det innebär alltså att dessa till högre grad förklarar valdeltagandet. Den 

kontrollvariabeln med högst effekt är andelen utrikesfödda (-.52), följt av gymnasial utbildning 
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som högsta utbildning (-.197) och medelålder (-.159). Gini-koefficientens effekt (-.107) får 

även den bedömas ha relativt hög effekt. 

Vad vi hittills kan konstatera är med andra ord att ju större andel medborgare som är födda 

utomlands minskar valdeltagandet. Även större andel medborgare som har ett gymnasiebetyg 

som högsta utbildning minskar valdeltagandet eftersom vi får ett negativt värde för B-

koefficienten. När fördelningen av inkomst blir mer ojämn i en kommun blir också 

valdeltagandet lägre. Vi ser även att när medelåldern ökar så sjunker också valdeltagandet. 

Tätortsgraden har en mycket liten effekt på förklarandet av valdeltagande (.044). 

När vi vidare tittar på den oberoende variabeln blockdifferens 2010 kan vi konstatera att 

effekten är låg (.018). Intressant är dock att effekten är positiv, vilket betyder att valdeltagandet 

stiger när det blir mindre jämnt mellan de politiska blocken (högre politisk homogenitet). Detta 

konstaterande gör vi med viss försiktighet då värdet för effekten är så pass låg. Detta är trots 

allt intressant då teorierna om close race och rational choice hävdar det motsatta, att ökad 

politisk heterogenitet bör leda till ökat valdeltagande.  

Även i analysen av valdeltagande 2010 konstaterar vi att variabeln blockdifferens är signifikant. 

Den har i detta fallet effekten .035, det vill säga högre effekt än för valet 2014 (.018). Även i 

denna analys blir effekten av variabeln blockdifferens positiv. Precis som nämnts för 

regressionsanalysen 2014 innebär det en indikation på högre valdeltagande i kommuner som är 

mer politiskt homogena. Effekten är högre för blockdifferensen i denna analys, men fortfarande 

låg. Att använda högre blockdifferens som förklaring till högre valdeltagande bör även i detta 

kommunval göras med försiktighet.  

För regressionsanalysen av valdeltagande 2006 ser vi återigen låg effekt för variabeln 

blockdifferens (.026) som dock är signifikant. Även här är effekten positiv. 

Sammanfattningsvis när det gäller dessa tre multivariata regressionsanalyser är det värt att 

notera att samtliga visar ett svagt positivt samband mellan blockdifferens och valdeltagande. 

Effekten är låg, men man ska ha i åtanke att den totala variationen mellan kommuner är liten, 

vilket innebär att en låg effekt har större betydelse än om den totala variationen vore stor. 
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5.2 Grafisk analys 

Figur 19 

 

Ovan redovisas ett punktdiagram för samtliga svenska kommuner. Y-axeln anger andelen 

valdeltagande och X-axeln anger blockdifferensen. Ett omedelbart konstaterande blir att det 

inte visuellt går att se något samband mellan valdeltagande och blockdifferens.  

Figur 20 
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Figur 21 

 

I diagrammen med 10 respektive 29 decilgrupper blir det också svårt att urskilja något mönster. 

Det vi kan notera i diagrammet med 29 decilgrupper är att de 20 mest politiskt homogena 

kommunerna ligger över medelvärdet när det gäller valdeltagande i kommunval. På andra sidan 

skalan ser vi att de 20 mest politiskt heterogena kommunerna ligger under medelvärdet för 

valdeltagande i kommunvalet 2014. 

 

5.3 Tvådelad regressionsanalys 

I ett försök att fånga upp ett eventuellt kurvlinjärt samband mellan politisk 

homogenitet/heterogenitet och valdeltagande har vi delat in Sveriges kommuner i två grupper 

delat på medelvärdet. I ena gruppen finns de 173 mest politiskt heterogena kommunerna, och i 

den andra finns de 117 mest politiskt homogena kommunerna. Vi kan omedelbart konstatera att 

variabeln blockdifferens 2010 inte är signifikant i någon av de båda multivariata 

regressionsanalyserna. 
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5.4 Ex ante 

Tabell 13 

Beroende variabel: valdeltagande 2014 Effekt (B) Signifikans 

Oberoende variabel: blockdifferens 2014 -.002 .805 

 

Slutligen ville vi pröva om blockdifferensen har någon effekt på valdeltagandet genom ex ante-

metoden. Vi valde då att byta ut variabeln blockdifferens 2010 mot blockdifferens 2014. Samma 

kontrollvariabler som för ex post-analysen 2014 är inkluderade i denna multivariata 

regressionsanalys. Vi ville se om politisk homogenitet/heterogenitet kunde förklara 

valdeltagandet genom använda blockdifferensen för år 2014 som oberoende variabel, det vill 

säga samma val som den beroende variabeln valdeltagande. Vi kan i tabellen ovan se att 

variabeln blockdifferens 2014 inte är signifikant.  

 

6 Slutsatser och diskussion 

Nedan sammanställer vi studiens slutsatser kopplade till våra hypoteser. 

Hypotes¹: Effekten av ökad politisk heterogenitet leder till ökat valdeltagande med ett 

linjärt samband. 

Hypotes 1 förkastas. Analysen visar inget linjärt samband mellan ökad politisk heterogenitet 

och ökat valdeltagande i svenska kommunalval. 

Hypotes²: Effekten av ökad politisk homogenitet leder till ökat valdeltagande med ett 

linjärt samband. 

Hypotes 2 antas med viss försiktighet. Ökad politisk homogenitet har ett svagt linjärt positivt 

samband med ökat valdeltagande i svenska kommunalval. 

Hypotes³: Effekten av ökad politisk heterogenitet respektive ökad politisk homogenitet 

leder till ökat valdeltagande med ett kurvlinjärt samband. 

Hypotes 3 förkastas. Politisk heterogenitet och politisk homogenitet har inte något kurvlinjärt 

samband med valdeltagande i svenska kommuner. 
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Vad innebär detta? En slutsats vi kan dra är det finns ett svagt samband mellan hög grad av 

politisk homogenitet och högre valdeltagande. Trots att effekten inte är stor, betyder det ändå 

att vi kan förvänta oss att politisk homogenitet har en positiv effekt på valdeltagande i 

kommunalval. Det kan innebära att det finns en koppling mellan politisk homogenitet och andra 

homogena egenskaper i lokala samhällen, precis som teorin om medborgarplikt innebär. 

Ytterligare en slutsats är att vi inte hittat något samband mellan högre grad av politisk 

heterogenitet och högre valdeltagande i svenska kommuner. Enligt de teorier vi använt 

förväntas valdeltagandet öka med ökad politisk heterogenitet och därmed högre grad av 

instrumentellt valdeltagande.  Den politiska konkurrensen och den potentiella spänningen i 

jämna kommunalval motiverar dock inte medborgare att rösta i högre utsträckning enligt vår 

undersökning. Det innebär att vi helt kan bortse från effekter av jämna val och politisk 

heterogenitet när det gäller förväntningar på valdeltagande i kommunalval. Är det ett 

underbetyg till de politiska partierna på kommunal nivå? Eller är det bara en nykter konsekvens 

av vårat politiska system? 

Slutligen kan vi också dra slutsatsen att politisk konflikt - politisk heterogenitet, eller för den 

delen, politisk konsensus - politisk homogenitet tillsammans inte är särskilt avgörande faktorer 

i svenska kommunalval. Det viktigaste att ta med sig kanske är just att vi kan utesluta att det 

här är viktiga faktorer i denna kontext. Innebär det att framtida studier bör fokusera på andra 

faktorers påverkan av valdeltagande? 

Forskning kring valdeltagande har pågått under lång tid och det finns många olika förklaringar 

och olika perspektiv att förhålla sig till. Det innebär dels att det är svårt att hitta nya förklaringar, 

men också att det finns väldigt komplexa samband som gör att det finns utrymme för nya 

metoder. Det är också viktigt att förhålla sig till att förutsättningar förändras. Det som idag 

förklarar valdeltagande kanske inte gör det i samma utsträckning imorgon. 

Tidigare forskning kring politisk homogenitet och politisk heterogenitet kopplat till 

valdeltagande i svenska kommunval är minst sagt begränsad. Teorierna kring dessa har främst 

använts i studier av nationella val, och då främst i länder med majoritetsvalsystem som i USA. 

Vi har använt dessa teorier och applicerat dem i svenska kommunval och använt metoder för 

att mäta politisk homogenitet och politisk heterogenitet på ett sätt som aldrig gjorts tidigare i 

Sverige. Det har varit en stor drivkraft i vårt arbete. 

Även om vår studie enbart visar ett svagt samband mellan politisk homogenitet och högre 

valdeltagande i kommunval bidrar undersökningen till att vi kan utesluta att politisk 
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heterogenitet leder till högre valdeltagande. Detta är något förvånansvärt, då flertalet tidigare 

studier visat ett samband mellan hög grad av politisk heterogenitet och högt valdeltagande i 

andra länder. Vi är dock medvetna om att tidigare studier gjorts specifikt på nationella val, och 

vi har frågat oss hur det kan skilja sig att fokusera på kommunalval. Vi har dels spekulerat i att 

medborgare inte ser kommunval som lika viktiga och betydelsefulla som riksdagsval. Detta 

bland annat på grund av den mediala uppmärksamhet som riksdagsval får. Att ständigt läsa om 

nationella partier och hur de ställer sig i olika politiska frågor eller att titta på valdebatter gör 

det lättare för gemene medborgare att sätta sig in i vad olika partier vill förändra på riksnivå.  

I denna process har vi också problematiserat kring vår metod att dela in partier på kommunal 

nivå efter de två stora partiblocken på riksdagsnivå. Vi vet att det är vanligt med 

blocköverskridande koalitioner i kommuner på ett sätt som inte förekommer i riksdagen. Vi har 

även ett nytt “politiskt block” som vuxit sig starkare på senare år; Sverigedemokraterna. Vi har 

även varit tvungna att beakta de lokala partier som ibland får många röster i kommuner, men 

som inte har någon motsvarighet i riksdagsval. Vi har valt att bortse från dessa partier i vår 

undersökning. Det kan innebära en svaghet, men för att undersöka effekterna av politisk 

homogenitet/heterogenitet på valdeltagande tycker vi att det blir tydligare om man använder sig 

av en modell där man kan ställa två tydliga alternativ mot varandra. 

Vidare har vi reflekterat över vad det har inneburit att utföra denna studie i en svensk kontext. 

Sverige kännetecknas av traditionellt högt valdeltagande, både i kommunal- och riksdagsval. 

Det kan bero på en generellt hög grad av medborgarplikt, att de absolut flesta känner sig 

inkluderade och att vi har starka sociala normer som uppmuntrar valdeltagande. Men det är 

sannolikt inte hela förklaringen. 

Enligt tidigare studier gällande valdeltagande är våra institutioner en stark förklaring till högt 

valdeltagande. Att välja att rösta i Sverige innebär en mycket låg kostnad jämfört med andra 

länder, vilket gör det än mer rationellt att lägga sin röst som svensk medborgare. Kanske kan 

teorierna om rational choice och close race visa andra resultat i länder med omständigare 

processer för valdeltagande. Close race kanske har en högre effekt på valdeltagandet om man 

bor i ett land med sämre institutionella förutsättningar, där det innebär en högre kostnad att 

rösta. I Sverige med våra institutioner som främjar högt valdeltagande och gör kostnaden 

väldigt låg kan man istället fråga sig; varför skulle någon välja att inte rösta? 
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