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This thesis aims at investigating the relationship between citizens' attempts to influence
decision-making in a democracy and the representativeness of policy outcome. The question
is to what extent the degree of citizen political activity, in terms of expressing policy
preferences, affects: 1. The policy agreement between citizens and their elected
representatives. 2. The perceptual accuracy of citizen opinions among representatives. It is
argued that both policy agreement and perceptual accuracy are potentially important
prerequisites to attain responsiveness in a democratic political system. The important
normative question of the thesis is based on the fact that citizen's attempts to influence public
decision-making often seems to be biased in favour of social groups already rich in resources.
If political participation is socially biased the question is if this participation also will cause a
bias in the opinions articulated towards decisionmakers and in the end also in a biased
political influence.
Earlier research on the topic of this thesis has basically been limited to the classical study

published by Sidney Verba and Norman H. Nie in 1972: Participation in America. Political
democracy and social equality. In order to examine this issue further, a survey was conducted
in 40 Swedish municipalities. Included was a random sample of citizen from each
municipality as well as a sample including all elected councilors in the municipalities. The
effects of four different channels of citizen preference articulation is examined 1) participation
in local elections, 2) non-electoral political participation, 3) activities and membership in
voluntary associations and 4) everyday contacts between citizens and their elected
representatives.
The results of the empirical analyses show that electoral participation does not have a

positive effect on either policy agreement or perceptual accuracy in Swedish municipalities.
The main tendency as regards the non-electoral channels of citizen preference articulation
indicates a linear and positive effect on the policy agreement between citizens and
representatives but no similar positive effect on the perceptual accuracy.
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Förord

Även om författandet av en avhandling till stor del är ett ensamjobb finns ett 
antal personer utan vars hjälp denna bok aldrig hade blivit verklighet. Först 
och främst vill jag nämna mina föräldrar: Monica och Lennart Wohlgemuth 
som ställt upp i tid och otid för att få familjens vardag att gå ihop. Pappa 
Lennart har även gjort en stor insats när det gäller att läsa och kommentera 
manus. Andra personer som åtskilliga gånger ställt upp för att täppa till luck-
orna i vardagslivet är mina svärföräldrar Ingegerd och Pontus Lindgren. Jag 
vill även skänka en tanke åt Farmor Hilde som länge var min största och 
otåligaste supporter men som tyvärr inte finns kvar för att se resultatet.  

Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala är en plats som i stora stycken 
präglas av nyfikenhet och seriöst sökande efter vetenskapliga svar. I en tid 
som annars ofta kännetecknas av snabba och ytliga slutsatser är det ett privi-
legium att ha varit knuten till denna miljö. De personer vid institutionen som 
förtjänar ett särskilt stort tack är mina handledare: Anders Westholm och Jan 
Teorell. Anders och Janne har lotsat mig förbi de värsta blindskären, inspire-
rat och tålmodigt besvarat mina frågor. Under resans lopp har Per Adman, 
Peder Nielsen och Hans Blomkvist utgjort stimulerande diskussionspartners. 
Andra personer som bidragit med värdefulla synpunkter är Henry Bäck, 
Jörgen Hermansson, Gunnar Myrberg, Moa Mårtensson och Mats Lund-
ström. Ett särskilt tack riktas till Mikael Gilljam som intresserat sig för min 
forskning och bidragit med konstruktiva synpunkter. Då avhandlingen skri-
vits inom ramen för forskningsprogrammet Demokratins mekanismer, finan-
sierat av Riksbankens Jubileumsfond, vill jag även tacka alla projektmedar-
betare för ett givande samarbete. Tack även till Bo Per Larsson och Svenska 
Kommunförbundet som till stor del finansierade enkätundersökningen. 

Utan mina årskamrater på forskarutbildningen: Karolina Hulterström, El-
len Almgren, Marianne Danielsson, Thomas Persson, Sven Oscarsson och 
Fredrik Bynander hade tiden som doktorand varit långt ifrån lika trevlig. Så 
här på sluttampen känns det även viktigt att komma ihåg det goda mottagan-
de vid institutionen som Li Bennich-Björkman och Sverker Gustavsson stod 
för inom ramen för ”introduktionsgruppen”. När det gäller det praktiska 
arbetet med att distribuera enkätundersökningen vill jag tacka Bror Edman 
för en viktig insats i ett kritiskt skede av forskningsprocessen. 

Till sist, till er som betyder mest: Susanne, Viktor och Vilma. Ni har fått 
utstå mycket under dessa år. Boken är er lika mycket som min. 

Uppsala, augusti 2006 

Daniel Wohlgemuth 
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1. Inledning 

Grundläggande i en demokrati är att medborgarna har möjlighet att utöva 
inflytande över det politiska beslutsfattandet. En viktig kanal för detta infly-
tande utgörs av de allmänna valen där medborgarna väljer sina politiska 
företrädare. Deltagande i val är dock inte det enda sättet för medborgarna att 
påverka politikens utfall. Det är även möjligt att uttrycka sina uppfattningar 
genom politiskt deltagande vid sidan av valen. Ett sådant deltagande kan ta 
sig många former, allt från uppvaktningar och personliga möten med besluts-
fattare, till namninsamlingar, demonstrationer och civila olydnadsaktioner. 
När flera medborgare delar ett gemensamt intresse kan även föreningar och 
organisationer fungera som kanaler för inflytande. Ytterligare en kanal för 
kommunikation mellan väljare och valda utgörs av vardagliga kontakter. 
Spontana möten till exempel i en affär, på en arbetsplats eller i samband med 
ett fritidsintresse, skapar öppningar till dialog och ger politikern information 
om medborgarnas politiska uppfattningar. Betydelsen av alla dessa kontakt-
ytor kan knappast överdrivas. Utan åtminstone någon fungerande kanal mel-
lan medborgare och politiker blir det svårt att ens tänka sig demokrati.  

Lika viktigt som medborgarinflytandet är dock i en demokrati den politis-
ka jämlikheten. Det räcker inte med att några medborgare är med och påver-
kar beslutsprocesserna. Alla ska idealt sett utöva ett lika stort inflytande. I 
praktiken innebär detta att varje medborgares åsikt ska väga lika tungt. Om 
besluten i ett samhälle grundar sig på en jämlik värdering av varje medbor-
gares uppfattning kan dessa sägas vara representativa i förhållande till med-
borgarnas uppfattningar. Den välkände statsvetaren Robert Dahl har uttryckt 
att:

” [….] alla förslag till procedurer för att åstadkomma bindande beslut [måste] 
värderas med hänsyn till kriteriet politisk jämlikhet. Det innebär att besluts-
reglerna som bestämmer resultatet under beslutsstadiet måste ta hänsyn till, 
och måste ta lika stor hänsyn till, de preferenser som varje medlem av folket 
uttrycker vad gäller resultatet”. (Dahl 1979/1992:37) 

Att balansera kravet på medborgarinflytande med kravet på politisk jämlik-
het innebär en stor utmaning för demokratin. En svårighet utgörs av att alla 
medborgare inte är lika aktiva när det gäller att ge uttryck för sina uppfatt-
ningar och delta i det politiska livet. En annan utgörs av att alla inte heller är 
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likvärdigt försedda med de ekonomiska och politiska resurser som är avgö-
rande för hur effektiva deras försök att påverka ska bli. 

Frågan är hur ett demokratiskt styrelseskick ska utformas för att tillgodo-
se såväl kravet på inflytande som kravet på jämlikhet. Inom ramen för den 
representativa demokratin förekommer grovt sett två synsätt. Enligt det syn-
sätt som i avhandlingen benämns det ”pluralistiska”, förutsätter demokratin 
öppna kanaler mellan medborgarna och det politiska systemets representati-
va nivå. Idealet är en öppen beslutsarena där många medborgare, enskilt eller 
i grupp, är delaktiga i och söker påverka samhällets fortlöpande beslutspro-
cesser. En beslutsarena där en mångfald intressen kommer till tals och käm-
par om beslutsutfallet anses skapa goda förutsättningar för att tillgodose 
kraven på inflytande och jämlikhet. 

Enligt ett andra synsätt, som i avhandlingen benämns det ”valdemokratis-
ka”, läggs i högre grad tonvikten på medborgarnas deltagande i allmänna 
val. Enligt detta synsätt utgör valdeltagandet den mest jämlika formen för 
politiskt inflytande eftersom deltagandet i valen är omfattande och det endast 
är där varje medborgares röst i praktiken tillmäts samma betydelse. Däremot 
är man ofta mer skeptisk mot ett omfattande medborgardeltagande i samhäl-
lets fortlöpande beslutsprocesser. Ett sådant deltagande menar man riskerar 
att underminera jämlikheten i det politiska beslutsfattandet genom att gynna 
organiserade och resursstarka grupper i samhället på de övrigas bekostnad. 
Om samhällets fortlöpande beslutsprocesser i högre utsträckning handhas av 
de genom valen utsedda politiska representanterna med mindre inblandning 
av medborgarna anses förutsättningarna för jämlikhet och inflytande bättre 
kunna tillgodoses.  

Avhandlingens tema 
Utgångspunkten för denna avhandling är att det finns olika sätt för medbor-
garna i en representativ demokrati att påverka politikens utfall. Dessa aktivi-
teter som i avhandlingen kallas ”påverkansförsök” syftar till att påverka be-
slutsfattare på den representativa nivån till att verka i riktning mot beslut 
som är i enlighet med vad den aktive medborgaren önskar sig. Politiskt för-
troendevalda antas, i avhandlingen, kunna påverkas på två olika sätt av dessa 
påverkansförsök. För det första genom att deras föreställning om vad med-
borgarna önskar sig förändras (perception). För det andra genom att de per-
sonligen tar intryck av de aktiva medborgarnas uppfattningar vilket leder till 
förändrade preferenser. 

Avhandlingens problemställning rör dock inte effekterna av politiskt del-
tagande på enskilda politiska representanter utan dess effekter på nivån av 
hela politiska system. Frågan är hur förutsättningarna för ett beslutsfattande i 
enlighet med medborgarmajoritetens uppfattningar påverkas av medborgar-
nas politiska aktivitetsnivå. Bidrar ett omfattande medborgerligt engage-
mang i samhällets politiska liv till ökade förutsättningar för ett representativt 
beslutsfattande eller blir resultatet snarare en snedvridning i förhållande till 
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majoritetens önskemål? Har det vidare betydelse vilka kanaler (eller former) 
för politisk påverkan som medborgarna använder när de försöker påverka 
politiska beslut? Är det exempelvis deltagandet i allmänna val som har de 
bästa förutsättningarna att låta majoritetens åsikter slå igenom i beslut eller 
är personliga kontakter mellan väljare och valda mer effektiva i detta avse-
ende. Utifrån den tämligen komplexa problemställningen formuleras följan-
de syfte: 

Avhandlingen syftar till att undersöka om, och i så fall på vilket sätt, förut-
sättningarna för att fatta åsiktsmässigt representativa beslut, i en representa-
tiv demokrati, påverkas av att medborgarna genom olika kanaler för politisk 
kommunikation är aktiva och söker påverka politikens utfall. 

Formuleringen ovan innehåller tre delar som kan behöva preciseras. Vad 
menas för det första med att det är förutsättningarna för att fatta åsiktsmäs-
sigt representativa beslut som undersöks i avhandlingen? Med denna formu-
lering avses att det inte funnits empiriskt underlag för att dra direkta slutsat-
ser om hur det politiska beslutsfattandet påverkas av medborgarnas politiska 
aktiviteter. Vad som undersöks är istället hur perceptionen av medborgarnas 
uppfattningar samt de egna uppfattningarna hos de personer som är satta att 
fatta besluten, representanterna, påverkas av medborgarnas politiska aktivite-
ter.1

Vad menas vidare med åsiktsmässigt representativa beslut? Med denna 
formulering avses i avhandlingen politiska beslut som är i överensstämmelse 
med uppfattningen hos en majoritet av medborgarna inom en given politisk 
samfällighet. Detta ska dock inte uppfattas som ett påstående om att med-
borgarmajoritetens uppfattning vid varje beslutstillfälle, empiriskt sett, utgör 
den enda faktorn som påverkar det politiska beslutsfattandet på den repre-
sentativa nivån. En rad andra överväganden vägs in av de folkvalda vid varje 
enskilt beslutstillfälle och det är tänkbart att några av dessa väger tyngre än 
den allmänna opinionen. Ur demokratisynpunkt framstår det dock som cent-
ralt att studera just medborgarnas ”input” i den demokratiska beslutsproces-
sen och de konsekvenser som detta ”input” har på förutsättningarna för ett 
representativt beslutsfattande alldeles oavsett styrkan hos rivaliserande ut-
omdemokratiska omvärldsfaktorer.  

1 Det finns även normativa argument för att studera förutsättningarna för fattandet av åsikts-
mässigt representativa beslut snarare än besluten i sig. Då demokratiskt fattade beslut på 
kommunal nivå påverkas av en rad andra faktorer än av medborgaropinionen, t.ex. av ekono-
miska hänsyn och nationell lagstiftning, är det tänkbart att medborgarnas ”input”, så som detta 
har operationaliserats i avhandlingen, har en relativt begränsad betydelse för de slutgiltiga 
beslutens utformning. Inte desto mindre kan det anses önskvärt att den beslutsfattande försam-
lingen åsiktsmässigt och/eller intentionsmässigt avspeglar medborgarnas uppfattningar, innan 
olika typer av utomdemokratiska hänsyn vägts in i de folkvaldas beslutskalkyler. För en de-
mokratiuppfattning som på detta sätt betonar vikten av åsiktsmässigt proportionella represen-
tativa församlingar se Thomas Christiano (1996:207-42). 
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Till sist skall även klargöras vad som menas med kanaler? Denna formu-
lering syftar på att det i samhället existerar olika typer av kontaktytor mellan 
medborgare och politiker och att alla dessa kan tänkas fungera som kanaler 
för medborgarna när det gäller att kommunicera sina politiska uppfattningar 
i förhållande till den representativa nivån. Fokus ligger sålunda på sådana 
kanaler som i någon mening står medborgarna till buds om de vill kommuni-
cera sin uppfattning i en politisk fråga uppåt i det politiska systemet till 
skillnad från kanaler som i högre utsträckning kännetecknas av ett kommu-
nikationsflöde uppifrån och ned i det politiska systemet. I avhandlingen un-
dersöks betydelsen av fyra olika möjliga kanaler för interaktion mellan välja-
re och valda:

1. Deltagande i allmänna val 
2. Politiskt deltagande (vid sidan av valen) 
3. Engagemang inom föreningslivet 
4. Vardagliga möten mellan väljare och valda 

Figur 1.1 illustrerar avhandlingens problemställning. På vilket sätt påverkas 
den åsiktsmässiga samt perceptiva överensstämmelsen mellan medborgare 
och politiker av att medborgarna i olika hög grad är aktiva och nyttjar de 
fyra kanalerna för politisk påverkan?  I vilken utsträckning den perceptiva 
respektive åsiktsmässiga överensstämmelsen i nästa steg även påverkar re-
presentativiteten i själva besluten undersöks inte i avhandlingen. 

Figur 1.1. Undersökningens analysmodell

          Allmänna val 
                                                    
          Politiskt deltagande 

          Föreningslivet 
                                                    
         Kontakter i vardagen  

I avhandlingen har den svenska kommunen bedömts utgöra en lämplig ana-
lysenhet för att undersöka problemställningen. Det politiska systemets ut-
formning i kommunerna kan betraktas som enhetligt samtidigt som kommu-
nerna uppvisar en inbördes variation när det gäller centrala variabler såsom 
graden av representativitet och det politiska deltagandets nivå. I syfte att 
undersöka avhandlingens problemställning har därför en enkätundersökning 

Medborgarnas 
uppfattningar 

Politikernas 
perceptioner 

Politikernas 
uppfattningar 

Perceptiv
representativitet

Åsikts-
representativitet
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utförts i 40 slumpmässigt utvalda svenska kommuner. I var och en av dessa 
kommuner har samtliga ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige och ett 
slumpmässigt urval på 100 kommuninvånare ingått i undersökningen. 

I nästa kapitel ges inledningsvis en bakgrund till varför avhandlingens 
frågor är viktiga att ställa och att belysa empiriskt. Därefter diskuteras den 
tidigare forskning från vilken avhandlingens huvudsakliga teoretiska per-
spektiv hämtats. Sist i kapitlet formuleras tre hypoteser om hur medborgar-
nas politiska aktiviteter kan förväntas påverka representativiteten i kommu-
nerna. I kapitel tre beskrivs undersökningens uppläggning och genomförande 
samtidigt som några för avhandlingen viktiga metodologiska överväganden 
behandlas. I kapitel fyra beskrivs undersökningens beroende variabel; repre-
sentativiteten i kommunerna. I kapitel fem till åtta riktas sedan i tur och ord-
ning fokus mot de fyra påverkanskanalerna; valdeltagandet (kapitel 5), poli-
tiskt deltagande vid sidan av valen (kapitel 6), föreningslivet (kapitel 7) samt 
de vardagliga kontakterna mellan väljare och valda (kapitel 8). I dessa fyra 
kapitel undersöks påverkanskanalernas betydelse för representativiteten i 
kommunerna. I avhandlingens avslutande kapitel dras slutsatser med ut-
gångspunkt från den empiriska prövningen och en diskussion förs kring re-
sultatens betydelse för samhället och den svenska demokratin. 
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2. En responsiv demokrati? 

För de flesta framstår det nog som naturligt att medborgarna ska kunna på-
verka de beslut som fattas i en demokrati. Frågan är bara när och på vilket 
sätt denna påverkan ska utövas. Traditionellt skiljer man inom statsveten-
skapen på tre typer av demokratiideal: 

1. Det valdemokratiska idealet.  
2. Det deltagardemokratiska idealet.  
3. Det deliberativa demokratiidealet.  

Vart och ett av dessa ideal har en egen syn på hur det bör gå till när medbor-
garnas preferenser omvandlas till kollektiva beslut. 

Enligt den valdemokratiska uppfattningen utgör deltagandet i allmänna 
val den enda eller åtminstone den starkt dominerande kanalen för medbor-
garnas inflytande. Sedan väljarna utsett de politiska representanterna över-
låts, i stort sett, ansvaret på dessa att fatta beslut i enskilda frågor (Gilljam & 
Hermansson 2003:15-18).1

Det deltagardemokratiska idealet betonar vikten av att öka medborgarnas 
direkta politiska deltagande i huvudsak genom att decentralisera makt och 
genom att skapa nya småskaliga beslutsarenor. De deltagardemokratiska 
teorierna anser sålunda i motsats till de valdemokratiska att medborgarna i så 
stor utsträckning som möjligt ska vara direkt delaktiga i samhällets fortlö-
pande demokratiska beslutsfattande.2

1 Notera att med det valdemokratiska idealet avses här, liksom hos Gilljam och Hermansson 
(2003), en samlingsbeteckning för olika synsätt som betonar de allmänna valens och valrörel-
sernas betydelse. De konventionellt använda beteckningarna ”elitdemokrati” och ”konkur-
rensdemokrati” utgör två riktningar som ryms under samlingsbeteckningen. 
2 Ett övergripande mål för deltagardemokratin är att genom politisk delaktighet utveckla 
medborgarna bland annat genom att öka deras politiska kompetens och självförtroende.  För 
att åstadkomma detta förespråkar teorins anhängare en utvidgning av demokratin till en rad 
nya arenor såsom arbetsplatser, skolor och lokala gemenskaper (Held 1995:304-13). På dessa 
arenor skall så många som möjligt av dem som berörs av verksamheterna medverka i diskus-
sion och direkt beslutsfattande. Förutom att stärka medborgarnas kompetens förväntas detta 
deltagande öka medborgarnas makt över den egna vardagen. Detta sker dels som ett resultat 
av att den politiska sfären utökats och nya frågor blivit föremål för demokratiskt beslutsfat-
tande, men också för att makten decentraliserats och frågor flyttats från en högre beslutsnivå 
närmare de som direkt berörs av besluten. Ledande teoretiker som Carole Pateman och Ben-
jamin Barber menar att de nya demokratiska arenorna ska fungera inom ramen för den stor-
skaliga representativa demokratin (Pateman 1970:110, Barber 1984:262). 



15

Kännetecknande för det deliberativa demokratiidealet är att tyngdpunkten 
inte ligger på medborgarnas initiala preferenser. Det väsentliga är inte den 
privata åsikt som kommer till uttryck till exempel i en opinionsundersökning 
utan uppfattningen sedan den formats i ett politiskt samtal där olika uppfatt-
ningar och intressen möts. Tanken är att medborgarnas uppfattningar kan 
omvandlas i riktning mot att vara mindre egenintresserade och ytliga om ett 
kvalificerat offentligt samtal kan åstadkommas. Medborgarna förutsätts vis-
serligen vara delaktiga i samhällets fortlöpande beslutsprocesser, men det är 
först sedan deras politiska uppfattningar filtrerats genom en diskursiv pro-
cess som hänsyn tas till dem i det kollektiva beslutsfattandet (Elster 
1986/1997:132-6, Miller 1992:75-6, Gilljam & Hermansson 2003:22-4).  

Är idealen förenliga? 
De tre demokratiidealen står för olika delar av det existerande politiska sty-
relseskicket och existerar idag sida vid sida. Ett bra exempel på hur de tre 
idealen anses komplettera varandra ges i kommundemokratikommitténs 
slutbetänkande: 

Kommitténs konkreta överväganden och förslag baseras på idén om represen-
tativ demokrati och ansluter i allt väsentligt till den demokratisyn som demo-
kratiutredningen argumenterade för: deltagardemokrati med deliberativa kva-
liteter (SOU 2001:48 s.19) 

I såväl kommundemokratiutredningen (SOU 2001:48) som i demokratiut-
redningen (SOU 2000:1) föreslås följaktligen ett antal demokratistärkande 
åtgärder som i varierande grad kan anses vara i linje med vart och ett av de 
tre demokratiidealen.3 I samband med att demokratiutredningen lade fram 
sitt slutbetänkande utbröt dock en debatt i media om tyngdpunkten i de för-
slag som utredningen presenterade. Statsvetarna Peter Esaiasson och Mikael 
Gilljam riktade där skarp kritik mot utredningen för att lägga allt för stor 
tonvikt på reformer som gick i deltagardemokratisk riktning: 

Vår kritik gäller utredningens oreserverade plädering för det deltagardemo-
kratiska idealet: Så många medborgare som möjligt skall kontinuerligt vara 
med och påverka den förda politiken och i många fall själva vara med och 

3 Den representativa demokratin föreslås stärkas genom att på olika sätt underlätta möjlighe-
terna till rekrytering av politiker samt förbättra arbetsvillkoren för de förtroendevalda (SOU 
2001:48 s. 20-4, 30). Förutsättningarna för medborgardeltagande föreslås stärkas bl.a. genom 
utökat nyttjande av internet, ett mer kraftfullt medborgarinitiativ, direktval till lokala nämn-
der, införandet av brukarorgan, medborgarpaneler, ungdomsråd, initiativrätt till kommunfull-
mäktige, öppna fullmäktigesammanträden samt ökad medborgerlig insyn i kommunal verk-
samhet (SOU 2000:1 s. 243-6, SOU 2001:48 s. 29-30, 31-2). När det gäller konkreta förslag i 
linje med det deliberativa demokratidealet är dessa svårare att identifiera. Förslag till medbor-
garpaneler, brukarorgan och ungdomsråd kan dock tolkas som sådana (SOU 2001:48 s. 29-
30). I demokratiutredningen slås mer allmänt fast att: Alla medborgare bör ges möjlighet att 
delta i breda diskussioner också före beslut och mellan valen” (SOU 2000:1 s. 243). 
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fatta de avgörande besluten. Det räcker inte om man följer med i den politis-
ka händelseutvecklingen och på välinformerad grund är med och utser sina 
representanter vid de politiska valen (DN debatt 27/2 2000). 

De två statsvetarnas kanske viktigaste argument i artikeln utgörs av att ”ett 
ökat inslag av deltagardemokrati i det representativa styrelseskicket kommer 
att bli ordentligt ojämnt spritt över olika befolkningsgrupper”. De menar att 
detta i sin tur kommer att leda till ojämlikheter där medborgare med gott om 
tid, engagemang och resurser ska få mer att säga till om i politiken än mer 
upptagna, oengagerade och resurssvaga medborgare. Oavsett vad man anser 
om de två statsvetarnas kritik i sak så sätter de fingret på något mycket vä-
sentligt. Nämligen det faktum att det kan finnas målkonflikter mellan olika 
demokratiideal. Det är inte alltid möjligt att i lika stor utsträckning sträva 
efter att uppfylla flera olika ideal samtidigt.  

Ett av de teman som löper genom avhandlingen utgörs just av den kon-
flikt mellan inflytande och jämlikhet som Esaiasson och Gilljam berör i sin 
debattartikel. Frågan är hur jämlikheten i det politiska inflytande som utövas 
av medborgarna påverkas av att valdemokratin; det vill säga de allmänna 
valen och de representativa institutionerna, kombineras med ett mer eller 
mindre omfattande medborgerligt deltagande vid sidan av valen. 

Demokratiideal i konflikt? 
Esaiasson och Gilljam riktar udden mot det deltagardemokratiska idealet. 
Detta förefaller rimligt då de förslag som de två forskarna kritiserar i första 
hand gäller skapandet av nya beslutsarenor och medborgarnas direkta med-
verkan i själva beslutsfattandet (medborgarinitiativ till lokala folkomröst-
ningar och ökad grad av brukarstyre). Sådan direkt medverkan av medborga-
re i fattandet av beslut förekommer dock idag i sådan blygsam omfattning att 
den kan vara svår att se som ett allvarligt hot mot den politiska jämlikheten.4

Den dominerande delen av det politisk deltagande som förekommer vid 
sidan av valen i Sverige är dock inte direkt avhängigt skapandet av särskilda 
organ eller institutioner såsom deltagardemokratin föreslår. För att ta ett 
exempel utgörs de fyra vanligaste politiska handlingarna utförda av svenska 
medborgare av att skriva under namninsamlingar, samla in pengar, bojkotta 
en vara eller av att kontakta en tjänsteman (Petersson m.fl. 1998:55). Ingen 
av dessa handlingar kräver något särskilt organ för direkt medverkan i fat-
tandet av beslut. De former av politiskt deltagande som nämns ovan kallas 
ibland ”indirekt” politiskt deltagande eftersom de syftar till att påverka de 
personer som i sin tur är satta att fatta beslut. I avhandlingen är det detta 
indirekta politiska deltagande som står i fokus. 

4 Sedan 1994 har exempelvis medborgarinitiativ till folkomröstning tagits i Sveriges samtliga 
kommuner ungefär 70 gånger varav samtliga utom två har avslagits av fullmäktige (SOU 
2001:48 s. 403). 
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Vilka demokratiideal är då som hotar att hamna i konflikt med varandra. 
Det första idealet utgörs som tidigare nämnts av det valdemokratiska. Val-
demokratin utgör så att säga utgångspunkten eftersom den representativa 
demokratins institutioner redan existerar i full skala. Frågan som ställs i av-
handlingen är vad som sker inom den representativa demokratin när den i 
lägre eller högre grad samexisterar med andra demokratiideal. Något förbryl-
lande utgörs dock inte det kontrasterande idealet i detta fall av något av de 
övriga idealen inom den traditionella tredelningen; deltagardemokratin eller 
den deliberativa demokratin. Det kan därmed slås fast att denna avhandling 
fortsättningsvis inte handlar om deliberativa processer eller om inslag av 
direkt politiskt deltagande i den representativa demokratin. 

Det demokratiideal som i avhandlingen utgör motpolen till det valdemo-
kratiska bör, i anslutning till de frågor som ställs, vara ett som i grunden 
bygger på den representativa demokratins institutioner men som därutöver 
förespråkar ett omfattande indirekt politiskt deltagande i samhällets fortlö-
pande beslutsprocesser. För att finna ett sådant ideal är det nödvändigt att gå 
utanför den traditionella tredelningen och söka sig till den mer anglosaxiskt 
influerade demokratiteorin.5 I USA har den politiska pluralismen länge ut-
gjort en dominerande uppfattning om det ideala styrelseskicket. I de följande 
avsnitten genomförs en genomgång av teorins utveckling med särskild in-
riktning på de aspekter som är av störst relevans för avhandlingens problem-
ställning.

Pluralismen 
Den politiska pluralismen som ibland även kallas empirisk demokratiteori är 
en doktrin som under 1950- och 1960-talen kom att dominera inom ameri-
kansk statsvetenskap (Smith & Freedman 1972:47, Held 1995:223). Rötterna 
till den form av pluralism som formulerades under efterkrigstiden kan sökas 
främst på två håll. För det första hos en tidigare, och mindre uppmärksam-
mad, grupp av pluralistiska teoretiker verksamma under 1900-talets första 
decennier.6  För det andra hos den politiska ”realismens” två förgrundsge-

5 Ett undantag bland svenska statsvetare utgörs här av Jan Teorell som föreslagit att ett norma-
tivt ideal som förenar den representativa demokratins institutioner med ett mer eller mindre 
omfattande indirekt politiskt deltagande vid sidan av valen ska benämnas ”det responsiva 
demokratiidealet”. Då den elitdemokratiska uppfattningen har en med dagens mått mätt 
mycket ”tunn” uppfattning om medborgarnas roll i demokratin menar Teorell att en mer 
intressant tredelning av normativa demokratiideal än den idag gängse skulle utgöras av: 1) det 
responsiva idealet. 2) det deltagardemokratiska idealet. 3) Det deliberativa idealet. (Teorell 
1993:323-32).
6 De allra första namnen som nämns i litteraturen, John Dewey och William James, var verk-
samma från 1900-talets början fram till 1920-talet. Under 20- och 30-talet är de mest referera-
de namnen Neville Figgis, Mary Parker Follet, G.D.H. Cole, Harold J. Laski, Ernest Barker 
och Arthur Bentley (Eisenberg 1995, Schlosberg 1998). Allra viktigast för utvecklingen av 
efterkrigspluralismen var kanske Arthur Bentley som genom ”The process of government” 
från 1908 betraktas som den första gruppteoretikern. Även Harold J. Laski bör nämnas då han 
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stalter Max Weber och framförallt Joseph Schumpeter (Held 1995:223-4). 
Från den tidiga pluralismen hämtades uppfattningen att politik kan beskrivas 
som relationen mellan en mångfald organiserade intressen och staten. För-
hållandet till Weber och Schumpeter kännetecknas på vissa punkter av över-
ensstämmelse och på andra av avståndstagande.7 Statsvetaren David Held 
har hävdat att efterkrigstidens pluralism i stor utsträckning kan ses som en 
kritisk reaktion på vissa delar av Schumpeters teori. 

Schumpeter och elidemokratin. Joseph Schumpeter betecknade sig själv som 
realist och grundade sin demokratiuppfattning på observationer av existeran-
de politiska system. Hans uppfattning var att medborgarna i allmänhet sak-
nar såväl förmåga som möjligheter att sätta sig in i politiska frågor. I den 
mån medborgarna ändå hade uppfattningar ansåg han att de ofta var resulta-
tet av påverkan från olika samhälleliga elitgrupper (Schumpeter 1942:263-4) 
Med utgångspunkt från sina observationer drog Schumpeter slutsatsen att det 
”klassiska” demokratidealet, som förespråkade ett omfattande medborgardel-
tagande i samhällets beslutsprocesser, var i hög grad utopiskt. Det vore miss-
riktat att i en representativ demokrati kräva att de politiska representanterna 
löpande ska vara lyhörda i förhållande till väljarna. Det enda realistiska, 
menade Schumpeter, var att låta demokratin vara vad den i praktiken redan 
var. Ett styre där kompetenta eliter avlöste varandra vid makten och där de 
vanliga medborgarnas insats begränsades till att godkänna eller rösta bort 
den sittande regeringen. Mellan valen ansåg Schumpeter att medborgarna 
skulle avhålla sig från att försöka påverka de folkvalda (Schumpeter 
1942:295).  

Pluralismen växer fram. Precis som hos Schumpeter grundade sig den poli-
tiska pluralismen på empiriska observationer av hur den västerländska de-
mokratin, främst USA och Storbritannien, fungerade i praktiken.8  Den plu-
ralistiska efterkrigsgenerationen var starkt influerad av ”behavioralismen” 
och strävade efter att med hjälp av strikt empirisk analys fri från värdeanta-
ganden beskriva det politiska systemet (Eisenberg 1995:106).  

Pluralisterna var eniga med Schumpeter på ett antal punkter. De höll för 
det första med om att de klassiska demokratiidealen inte längre var realistis-
ka i den storskaliga demokratin (se t.ex. Dahl 1956:34-62). De accepterade 
vidare i stort sett synen på demokratin som en metod snarare än som ett ide-

                                                                                                                            
påminner om efterkrigstidens pluralister i vissa avseenden och anses ha inspirerat bl.a. Robert 
Dahl (Eisenberg 1995:96). 
7 Enligt David Held inspirerades pluralisterna av Webers uppfattning att samhället består av 
ett stort antal maktcentrum och att fördelningen av makt inte är förutbestämd utan avgörs av 
många skilda faktorer (Held 1995:224) 
8 Frågan om den önskvärda demokratin kopplades till hur demokratiska stater fungerade i 
praktiken (detta motiveras av Dahl 1956:63). Just denna tendens hos de pluralistiska författar-
na att från en deskriptiv-förklarande redogörelse glida över i normativ teori har ofta ansetts 
kännetecknande (Held 1995:235). 
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al. Man menade att den huvudsakliga skillnaden mellan demokratier och 
icke-demokratier är metoden som används för att utse ledare (Schumpeter 
1942: 242, Held 1995:224).  

Pluralisternas var dock kritiska mot Schumpeters uppfattning att det i hu-
vudsak bara existerar tomrum mellan de enskilda medborgarna och samhäl-
lets valda ledare. De höll heller inte med om att maktkoncentration till en 
mycket begränsad politisk elit var oundviklig (Held 1995:223-6). Pluralis-
terna menade att Schumpeter i sin analys hade förbigått att samhället är fullt 
med små och stora sammanslutningar av medborgare som inom olika områ-
den hyser uppfattningar som de försöker vinna gehör för på den politiska 
arenan. Därför menade pluralisterna att konkurrensen i den moderna demo-
kratin är mycket större och de på politisk väg uppnådda resultaten mycket 
mer tillfredsställande för alla parter än vad Schumpeter ansåg (Held 
1995:223). Pluralisterna såg det som en grundförutsättning för demokratisk 
jämvikt och gynnsam politisk utveckling att det vid sidan av allmänna val 
och representativa institutioner existerar en mångfald intressen som konkur-
rerar om inflytande. Om politiskt beslutsfattande hos Schumpeter bestod i en 
kompetent elits självständiga ställningstagande så kan beslutsprocessens 
utfall hos pluralisterna snarare beskrivas som resultatet av dragkamp, kom-
promiss och kohandel mellan en mängd berörda och organiserade intressen i 
samhället. Själva förekomsten av ett enda mäktigt beslutscentrum ifrågasat-
tes och de folkvalda ledarnas främsta uppgift uppfattades vara att medla 
mellan konkurrerande gruppers krav (Dahl & Lindblom 1953:333-4, Smith 
& Freedman 1972:48).  

Ett försök att sammanfatta 1950- och 1960-talets pluralistiska demokrati-
uppfattning kan se ut på följande sätt: 

1. Den västerländska demokratin beskrivs bäst som en öppen och konkur-
rensutsatt beslutsarena där många intressen och grupper tävlar om infly-
tande.

Pluralisterna ansåg att den politiska beslutsarenans tillgänglighet medförde 
att intressegrupper vanligtvis kunde få genomslag för sina uppfattningar i de 
frågor de värnade mest om9 och att de sällan gick utanför gränserna för det 
egna intresseområdet (Polsby 1963:124-8). På så sätt menade de att intresse-
gruppernas aktivitet förde in ett visst mått av hänsynstagande till intensiteten 
i medborgarnas åsikter i den representativa demokratin (Dahl 1956:134-46). 
En annan positiv effekt var att en mer nyanserad och detaljerad bild av med-
borgarnas politiska uppfattningar fördes in de politiska beslutsprocesserna 

9 Robert A. Dahl’s slutord i A preface to democratic theory belyser denna uppfattning: “With 
all its defects, it [the american system] does nonetheless provide a high probability that any 
active and legitimate group will make itself heard effectively at some stage in the process of 
decision. This is no mean thing in a political system.” (Dahl 1956:150). 
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(Lindblom 1993:79). Ytterligare en viktig aspekt av intressegruppernas akti-
vitet ansågs vara att viktig kunskap om sakförhållanden kunde föras in i be-
slutsprocessen vilket i slutändan ansågs bidra till bättre beslut (Dahl & Lind-
blom 1953:305-6, Lindblom 1993:142). 

2. De flesta medborgare är medlemmar av flera intressegrupper med delvis 
överlappande intressen och agendor. 

Medborgarnas korsvisa medlemskap och lojaliteter i olika grupper och före-
ningar ansågs bidra till att stabilisera det politiska systemet och hålla kon-
flikterna mellan olika samhällsintressen på en låg nivå (Truman 1951:151-
67, 512-4, Dahl & Lindblom 1953:305, 329-33). 

3. De flesta medborgare är inte särskilt intresserade av eller kunniga om 
politik.

Flertalets passivitet ansågs dock inte vara något större problem så länge de 
som ville hade möjlighet att organisera sig och uttrycka sin uppfattning i de 
frågor de ansåg särskilt viktiga (Dahl & Lindblom 1953:312-3).10

Det sammantagna resultatet av beslut fattade under de nämnda omstän-
digheterna ansågs vara beslut som i någon mån reflekterade de dominerande 
uppfattningarna inom befolkningen. Även om engagerade minoriteter ofta 
hade ett större inflytande ansågs besluten sällan överträda gränsen för vad 
som kunde accepteras av det politiskt passiva folkflertalet (Dahl & Lindblom 
1953:314, Dahl 1956:132). Ett välkänt exempel utgörs av Dahls studie av 
New Haven där han drar slutsatsen att även om samhällets lägre sociala skikt 
är i det närmaste helt politiskt passivt och saknar direkt politiskt inflytande 
så är deras indirekta kollektiva inflytande betydande (Dahl 1961:233, Polsby 
1963:128, se även t.ex. Berelson 1954:316-7). 

Enighet kring övergripande värden. Samtidigt som pluralismen betraktade 
den politiska processen som en dragkamp mellan olika intressen och gruppe-
ringar betonades det nödvändiga i att upprätthålla en viss stabilitet som man 
ansåg nödvändig för att inte demokratin skulle falla sönder i stridande frak-
tioner. En mekanism för att upprätthålla det politiska systemets stabilitet var 
just att låta intensiva opinioner och intressen komma till uttryck i den poli-
tiska processen snarare än att undertrycka dem (Dahl 1989:318). En annan 
faktor av betydelse var att man i stabila västerländska demokratier tyckte sig 
uppfatta en värdekonsensus kring övergripande frågor. Enigheten ansågs för 

10 Detta synsätt uttrycks väl i ett citat av Gabriel Almond och Sidney Verba: ”The citizen 
[within the civic culture] is not a constant political actor. He is rarely active in political 
groups. But he thinks that he can mobilize his ordinary social environment, if necessary, for 
political use. He is not the active citizen: he is the potentially active citizen.” (Almond & 
Verba 1963:481)  
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det första gälla demokratins procedurer: ”the rules of the game”. Det vill 
säga hur det formella beslutsfattandet skulle gå till och vad som var ett ac-
ceptabelt beteende i de politiska beslutsprocesserna (Truman 1951:512-514, 
Dahl & Lindblom 1953:287-90, Almond & Verba 1963:489-97). För det 
andra ansåg man att det fanns en slags övergripande enighet om politikens 
substantiella innehåll som satte ramarna för vad konflikter inom det politiska 
systemet kunde handla om (Truman 1951:512-515, Dahl 1956:132).  

De allmänna valen. För pluralisterna ingick förekomsten av fria och allmän-
na val av politiska representanter i själva definitionen av den form av demo-
krati (eller polyarki) som ansågs realistisk i den moderna storskaliga staten 
(Dahl & Lindblom 1953:277-9, Dahl 1956:63-89). De allmänna valen fyllde 
en viktig uppgift. Denna var dock inte i första hand att avgöra politikens 
inriktning utan istället att på ett legitimt sätt tillsätta ledare som hade anled-
ning att vara lyhörda för krav och önskemål från medborgarna. För att tala 
med Robert Dahl: 

[….] if the social prerequisites of polyarchy do exist, then the election is the 
critical technique for insuring that governmental leaders will be relatively re-
sponsive to non-leaders; other techniques depend for their efficacy primarily 
upon the existence of elections and the social prerequisites. Having said so 
much, it is important to notice how little a national election tells us about the 
preferences of majorities. (Dahl 1956:125) 

Dahl betonade sålunda valens begränsade kapacitet att ge uttryck för med-
borgarnas politiska uppfattningar i enskilda politiska frågor (Dahl 1956:125, 
131-2, Lindblom 1993:140). Samtidigt var det enligt Dahls uppfattning de 
allmänna valen som, genom politikernas strävan att bli återvalda, indirekt 
förstärkte effekten av alla andra vägar för politisk påverkan som står med-
borgarna till buds. Valen tillsammans med de politiska påverkansförsök som 
äger rum vid sidan av valen ansågs tillsammans ge upphov till en tillräckligt 
stor följsamhet hos de valda i förhållande till folket för att det, enligt Dahls 
uppfattning, skulle vara befogat att skilja mellan demokrati och diktatur 
(Dahl 1956:132).  

Pluralismen möter kritik. Under hela efterkrigstiden stod pluralismen i stark 
kontrast till den sociologiskt inriktade ”elitskolan”. Denna utgjordes av fors-
kare som hävdade att samhället, på alla nivåer, styrdes av en maktelit. Denna 
maktelit bestod av en liten grupp personer med koppling till näringslivet och 
storfinansen.11  Enligt elitskolan utgjorde pluralismens varierade och hetero-
gena beslutsarena endast en illusion. Varje politisk beslutsprocess dominera-

11 Den kanske mest välkända av elitskolans företrädare var C. Wright Mills som i boken ”The 
Power Elite” (1956) hävdade att eliten i själva verket kunde indelas i tre undergrupper: Storfi-
nansen, militären och den professionella politikerkåren.  
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des i själva verket av en och samma elit och den helt överväldigande delen 
av folket hade därmed inget som helst inflytande (Bachrach & Baratz 
1962:947-8, Smith & Freedman 1972:58, Ehrlich 1982:112-5). 

En viktig del av diskussionen mellan ”elitskolan” och efterkrigstidens 
pluralister handlade om hur man skulle gå tillväga för att studera samhällets 
maktstruktur. Pluralisterna menade att ”elitskolan” drog felaktiga slutsatser 
då de fokuserade på vilka grupper som ägde politiska resurser och därmed 
potentiellt sett skulle kunna utöva makt snarare än vilka som faktiskt agerade 
och hade framgång i sina påverkansförsök. Pluralisterna hävdade att det 
handlade om att studera processer där det blev synligt vem som agerade och 
vem som fick sin vilja igenom (Lukes 2005:29).12  Fokus låg sålunda på själ-
va utövandet av makt i form av en observerbar handling. Pluralisterna, med 
Dahl i spetsen, riktade mycket stark kritik mot ”elitskolans” definition av 
makt samt mot dess empiriska metoder. 

Mot slutet av 1960-talet uppstod en ny våg av kritik mot pluralismen rik-
tad mot såväl deras syn på makt som mot deras empiriska metoder. De tidiga 
pluralisterna definierade ofta makt som en förmåga att uppnå sina mål då 
man möter ett motstånd. Dahl beskriver exempelvis utövandet av makt som 
att en aktör agerar på så sätt att han får en annan aktör att göra något som 
han annars inte hade gjort. (Dahl 1956:13, Gaventa 1980/1987:29-32, Held 
1995:226-7). Kritikerna påpekade att pluralisternas analys utgick från en 
alltför begränsad maktuppfattning. Genom att inrikta sig på att studera en-
skilda pågående beslutsprocesser undgick pluralisterna att se maktförhållan-
den som föregick beslutsprocesserna. Exempelvis uppmärksammades inte 
situationer där aktörer hade makten att hålla frågor utanför den politiska 
dagordningen (Bachrach & Baratz 1962:947-952, Lukes 2005:20-5, Gaventa 
1980/1987:32-4).13

Genom att utvidga maktbegreppet ifrågasattes bilden av den politiska be-
slutsarenan som öppen och jämlik. Därutöver uppmärksammades att även 
den empiriskt baserade pluralismen byggde på ett antal dåligt underbyggda 
antaganden.14  Ett av dessa var (A): att de individer och grupper som engage-
rade sig samhällets beslutsprocesser var de som objektivt sett hade de största 
behoven av att påverka dessa processer. Pluralisterna hade ofta utgått från att 
medborgarnas beslut att delta eller inte delta i politiska processer utgjorde ett 

12 Steven Lukes sammanfattar den pluralistiska synen på makt: ”[This] view of power in-
volves a focus on behaviour in the making of decisions on issues over which there is an ob-
servable conflict of (subjective) interests, seen as express policy preferences, revealed by 
political participation.” (Lukes 2005:19) 
13 En annan typ av maktutövning som inte uppmärksammade var frågan om ”makten över 
tanken”. Med detta avses möjligheten att en aktör utövar makt över annan genom att påverka 
denna aktörs uppfattning om vad han vill uppnå (Lukes 2005:25-9, Gaventa 1980/1987:34-6). 
14 Att utgå från empiriskt oprövade antaganden var precis vad pluralisterna i sin tur ofta hade 
beskyllt den sociologiskt inriktade ”elitskolan” för att göra. Elitskolan utgick enligt pluralis-
terna från ett oprövat antagande om att det i varje organisation existerar en makthierarki. 
(Bachrach & Baratz 1962:947-8) 
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fritt och personligt val (Held 1995:229). Kritikerna pekade på att alla grup-
per hade långt från samma möjligheter att organisera sig och mobilisera poli-
tiskt. Därutöver påpekades att incitamenten för att engagera sig för de sam-
hällsgrupper vars hjärtefrågor på förhand utestängts från den politiska dag-
ordningen av förklarliga skäl kunde antas vara låga (Schattschneider 
1960:20-46, 105, Schlozman 1984, Held 1995:240).  

Ett annat antagande (B) som ifrågasattes var; i vilken utsträckning de in-
tressegrupper som till slut kom att ingå i kampen om ett slutgiltigt beslut 
verkligen konkurrerade på jämlika villkor. Det framstod som uppenbart att 
vissa grupper var resursstarkare och bättre organiserade än andra och vad var 
det som sa att de folkvalda ledarna förhöll sig neutrala och tog lika mycket 
hänsyn till alla gruppers synpunkter?  

Ett tredje antagande (C) som ifrågasattes var huruvida de intressegrupper 
som ändå deltog i kampen kring politiska beslut verkligen representerade 
sina medlemmar på gräsrotsnivå. Var det inte snarare frågan om en organisa-
tionselit med egna intressen att försvara som ägde tillträde till beslutsarenor-
na (Smith & Freedman 1972:58-61. Lowi 1974:91-6)? 

Sammantaget menade kritikerna att medborgarnas inflytande över det po-
litiska beslutsfattandet på grund av ojämlikheter i intresseaggregationens alla 
led kunde antas vara starkt snedvriden till de resursstarka medborgarnas 
fördel. För att tala med E.E. Scattschneiders ofta citerade ord: 

The flaw in the pluralist heaven is that the heavenly chorus sings with a 
strong upper-class accent. (Schattschneider 1960:35) 

Pluralismen revideras 
Kritiken mot efterkrigstidens politiska pluralism ledde hos flera av dess le-
dande representanter till en omorientering vilket gör att man kommit att tala 
om en ”nypluralistisk” inriktning (Held 1995:242-6).15  Pluralister som Ro-
bert Dahl och Charles Lindblom började i större utsträckning bekymra sig 
om hur en ojämlik fördelning av politiska resurser inom befolkningen ska-
pade ojämlikheter när det gällde intresserepresentation och inflytande. Man 
erkände även vikten av att utvidga den politiska maktanalysen till att gälla 
frågor som hölls utanför den politiska dagordningen samt till olika former av 
påverkan (och manipulation) som förändrade aktörers uppfattning om sina 
egna intressen (Lindblom 1982:13). Ytterligare en omorientering gällde de 
politiska institutionerna vilka inte längre sågs som neutrala beslutscentrum 
utan som aktörer med egna intressen och förbindelser (Lindblom 1993:45-
56, Held 1995:244).  

15 Lawrence B. Joseph menar att efterkrigstidens pluralister splittrades i två läger som ett 
resultat av kritiken. En inriktning i vilken Dahl och Lindblom ingår försökte rädda den plura-
listiska modellen. Andra såsom Giovanni Sartori och Samuel Huntington blev neo-elitister i 
Schumpeters efterföljd och argumenterade för att de folkvalda institutionerna, mellan valen, 
borde skyddas från påverkan utifrån. (Joseph 1981:160-187) 
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Nypluralisterna erkände sålunda: 1) Att det inte råder jämlikhet när det 
gäller vilka gruppers intressen som hamnar på den politiska dagordningen. 2) 
Att det inte råder jämlikhet när det gäller vilka samhällsintressen som kom-
mer till uttryck genom intressegruppsaktivitet och annat politiskt deltagande, 
samt 3) Att det bland de intressen som ändå artikuleras råder ojämlikhet om 
man ser till möjligheterna att vinna inflytande över beslut. 

Sammantaget innebar de ovanstående punkterna en bias eller skevhet i det 
politiska systemet till förmån för de resursstarka. Som det huvudsakliga pro-
blemet identifierade nypluralisterna det marknadsekonomiska systemet och 
de stora sociala och ekonomiska ojämlikheter som skapades inom ramen för 
detta (Dahl 1985:50-60).16 Dilemmat för nypluralisterna var i hur hög grad 
man kunde tänka sig att inskränka marknadens frihet i syfte att öka den poli-
tiska jämlikheten.17  Den fria marknadsekonomin betraktades av de flesta 
pluralister som en omistlig del av den liberala pluralistiska demokratin 
(Lindblom 1977:161-9). 

Teorins vidare utveckling 
Under senare år har pluralismen hos ledande teoretiker som Robert Dahl och 
Charles Lindblom fortsatt att förändras i takt med samhällsutveckling och 
rådande trender. Det ensidiga fokus som tidigare riktats mot intressegrup-
pernas och i synnerhet mot smala organisationseliters agerande i de politiska 
beslutsprocesserna har alltmer kompletterats med ett intresse för de enskilda 
medborgarnas roll. Efterkrigstidens farhågor för konsekvenserna av ett om-
fattande politiskt deltagande har gradvis avtagit.18 Pluralismen har åtminsto-
ne inom den inriktning som representeras av Robert Dahl och Charles Lind-
blom blivit mindre elitistisk (Joseph 1981:184). 

I ”Democracy and its critics” från 1989 väljer Dahl att istället för intres-
segrupper tala om aggregat av informerade individer inom olika policysekto-
rer:

16 Utöver den sociala och ekonomiska ojämlikhet som marknadsekonomin åstadkom ansåg 
nypluralisterna att marknadsekonomin ledde till ett antal andra problem: För det första att den 
demokratiska sfären i samhället krymptes genom att vissa för samhället mycket betydelsefulla 
frågor ställdes utanför demokratisk kontroll (Lindblom 1977:172). För det andra menade man 
att en mycket stor del av samhällets organiserade intressen representerade näringslivet (Lind-
blom 1977:189-200). För det tredje menade man att systemet med privata investeringar, privat 
egendom etc. skapar objektivt tvingande behov som måste tillgodoses om ekonomisk tillväxt 
och stabil utveckling ska kunna bibehållas. För att hålla sig kvar vid makten i ett liberaldemo-
kratiskt valsystem måste en regering med andra ord agera så att den privata sektorn blomstrar 
(Dahl 1985:102, Lindblom 1977:175-185). 
17 Ett antal förslag i denna riktning återfinns hos Dahl 1983 och 1985 samt hos Lindblom 
1977 och 1993. 
18 Dahl menar exempelvis att: “Yet desirable as I think an informed and broadly participating 
demos would be, I believe that under the conditions of extreme complexity […], such a goal 
exceeds human possibilities. Happily, however, if I am wrong then the attentive public would 
expand to include the entire demos”. (Dahl 1989:340) 
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…the aggregate of specialists in a particular area of policy constitutes a pub-
lic policy elite; the aggregate of different public policy elites might be termed 
the public policy elites. (Dahl 1989:335) 

I en framtidsvision utmålar Dahl en situation där personer med expertkun-
skap inom olika policyområden (policy eliten) med hjälp av modern infor-
mationsteknologi är inbegripen i en livaktig diskussion kring policyförslag 
och policyalternativ med alla vanliga medborgare som intresserar sig för det 
aktuella policyområdet. Alla medborgare behöver enligt Dahls vision dock 
inte vara aktiva inom alla områden, vad som krävs är en kritisk massa av 
välinformerade medborgare som intresserar sig för varje område. Genom att 
en omfattande del av medborgarkåren deltar i policyprocessen ökar sanno-
likheten för att alla relevanta uppfattningar och beslutsalternativ ska beaktas 
(Dahl 1989:338-40). 

Syftet med den process som Dahl förespråkar är att den demokratiska 
processens utfall ska approximera utfallet som skulle uppstå om alla med-
borgare hade varit närvarande och deltagit direkt i beslutsfattandet. Dahl 
talar om en process av ”successiv approximation” vilket innebär att den be-
står av flera steg. I ett första steg fastställs de grova ramarna kring politikens 
färdriktning av resultaten i fria och allmänna val. I ett andra steg justeras 
ramarna som anger politikernas beslutsutrymme som ett resultat av interak-
tionen mellan olika aktörer på den öppna beslutsarenan. Processen går sedan 
vidare via politiska beslut och administrativ implementering. Det samman-
lagda resultatet av den successiva avgränsning som sker i processens alla 
steg som ett resultat av interaktion med olika aktörer leder till beslut som 
approximerar idealet (Dahl 1989:336-9). 

Charles Lindblom har på ett liknande sätt argumenterat för en politisk be-
slutsprocess som avgörs av interaktionen mellan olika aktörer och intressen 
på en öppen beslutsarena. Resultatet blir enligt Lindblom en process som 
kännetecknas av små gradvisa förändringar: 

In principle, political interaction among diverse partisans, who mutually ad-
just to take each other’s needs into account in order to win enough support to 
proceed, can nevertheless evolve policies with significant elements of both 
intelligence and popular responsiveness. (Lindblom 1993:139-40) 

Liksom för Dahl är det av central betydelse för Lindblom att skapa förutsätt-
ningar för att olika aktörer ska kunna nå fram och interagera på jämlika vill-
kor på en öppen beslutsarena. Om problemen med ojämlikhet när det gäller 
förutsättningarna att bilda sig en informerad uppfattning, förmågan att ut-
trycka denna samt när det gäller att organisera sig tillsammans med andra 
kan övervinnas är det möjligt att uppnå samhälleliga beslut som är såväl 
klokare som mer representativa än idag: 
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Policymaking is political, produced by the interactions of a myriad of partici-
pants in a setting of shared power. Hence, what counts most is whether social 
processes and power relations are set up to promote intelligent inquiry, de-
bate, and mutual adjustment among those with stakes and insights concerning 
the broad spectrum of social problems and possibilities. When potentially 
relevant participation is undermined or shut out by systematic biases differen-
tially empowering certain social groups or ideas, less intelligence can be 
brought influentially to bear. (Lindblom 1993:141) 

Sammanfattning 
Med reservation för att den bild som tecknats av den politiska pluralismen 
har renodlat vissa aspekter framför andra är det nu möjligt att sammanfatta 
några av dess centrala drag. 

Pluralismen utgör en teori som anser det önskvärt att: 1) Samhällets poli-
tiska beslutsarenor är öppna och tillgängliga. 2) Ett omfattande medborgar-
deltagande, inom vilket så många olika intressen som möjligt ryms, äger rum 
inom ramen för samhällets fortlöpande beslutsprocesser. 3) De folkvalda 
representanterna är lyhörda och öppna för påverkan från samhällets sida.19

Om den representativa demokratins traditionella institutioner: Allmänna 
och fria val till representativa församlingar samt demokratiska fri- och rät-
tigheter, kombineras med uppfyllandet av de tre punkterna ovan kan enligt 
den pluralistiska uppfattningen en approximation av ett direkt folkstyre upp-
nås. Med detta avses att de beslut som faller ur det politiska systemet i någon 
mån efterliknar de beslut som skulle bli fallet om alla medborgare kunde 
samlas på en plats och efter diskussion fatta beslut i enskilda politiska frå-
gor.20

Valdemokratin
Valdemokrati är en samlingsbeteckning för sådana demokratiideal som 
framhåller betydelsen av regelbundet återkommande val mellan konkurre-
rande alternativ av representanter. I valdemokratin påverkar medborgarna 
politikens utformning genom att rösta på partier och politiker. Mellan valen 
är det huvudsakligen de folkvalda representanterna som sköter beslutsfattan-
det (Gilljam & Hermansson 2003:15-16). De valdemokratiska idealen kan ur 

19 Hague m.fl. menar exempelvis att: “Pluralists see the task of government as responding to 
interests expressed to it.” (Hague m.fl. 1998:124) 
20 En av de mest centrala hypoteserna som den pluralistiska demokratimodellen grundar sig på 
är att en politisk process av detta slag har förmågan att generera beslut av god kvalité. I senare 
versioner av teorin syftar detta vanligen på att besluten antingen är intelligenta, i betydelsen 
bra för folkflertalet, eller att besluten är representativa för vad medborgarna vill. Processen 
genom vilken de goda resultaten åstadkoms är inte exakt klargjord men beskrivs, som vi sett, 
ofta som marknadslik och som en förhandling mellan många olika aktörer. I en statsveten-
skaplig lärobok nämns som processens två huvuddrag för det första att motstående intressen 
neutraliserar varandra styrkemässigt samt för det andra att ett tvärsnitt av samhälleliga eliter 
sammantaget har förmågan att föra alla medborgares talan, även för dem som är politiskt 
passiva (Gamble m.fl. 1987:79). 
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avhandlingens perspektiv, ses som en slags motpol till det pluralistiska. Val-
demokraterna anser att medborgarnas huvudsakliga (eller enda) påverkans-
kanal bör utgöras av de allmänna valen medan pluralister, som Dahl och 
Lindblom, ser det som oundvikligt och önskvärt att enskilda beslut utgör 
resultatet av en påverkansprocess i vilken såväl organiserade intressen som 
medborgare ingår.

Skälen till att föredra en demokrati med begränsat medborgardeltagande 
vid sidan av valen varierar. Hos Joseph Schumpeter är det exempelvis inte 
den demokratiska procedurens förmåga att aggregera preferenser särskilt 
central. För honom utgörs demokratins viktigaste uppgifter av att utse ett 
kompetent ledarskap och samtidigt beskydda medborgarna från det slags 
rena godtycke som förekommer i diktaturstater (Schumpeter 1942:270-2, 
Held 1995:221). Ett annat exempel utgörs av Adam Prezeworski som ser 
demokratin i huvudsak som ett medel för fredlig konfliktlösning: 

In the end, the miracle of democracy is that conflicting political forces obey 
the results of voting. People who have guns obey those without them (Prze-
worski 1999:49). 

Den för avhandlingen mest intressanta positionen intas dock av sådana före-
språkare för valdemokrati som tar sin utgångspunkt i en argumentation för 
politisk jämlikhet. Argumentet syftar till att i jämlikhetens namn vilja skydda 
den representativa demokratins folkvalda från påverkan från särintressen och 
högljudda minoriteter. En av dem som tydligast argumenterar enligt en sådan 
linje är Giovanni Sartori. 

Sartori betonar vikten av att de representanter som väljs av folket i all-
männa val är dugliga och kompetenta (Sartori 1987:170, 246). Hans uppfatt-
ning är att sedan folket avgjort styrkeförhållandet i de beslutande försam-
lingarna måste de valda tillförsäkras arbetsro och ett visst mått av ostördhet. 
Därigenom, menar han att, förutsättningarna ökar för att genom diskussion, 
förhandling, kompromiss samt i sista hand omröstning nå fram till politiska 
beslut som i det långa loppet är gynnsamma för de flesta (Sartori 1987:214-
247). Sartori syn på medborgarnas politiska kompetens är pessimistisk. En-
ligt hans uppfattning är den allmänna opinionen onyanserad, grovhuggen 
och i hög grad initierad av elitaktörer. Han konstaterar att opinionsprocesser 
sällan startar inom folket utan snarare passerar igenom det och att folket 
sällan ”agerar” utan snarare ”reagerar” politiskt (Sartori 1987:92-123). 

Trots detta tillskriver Sartori medborgaropinionen en stor betydelse och 
anser att den ofta avgör olika policyförslags öde. Medborgaropinionens 
koppling till beslutsfattandet verkar dels genom de allmänna valen där den 
avgör styrkeförhållandet i de beslutsfattande organen dels genom att tillsatta 
ledare söker antecipera medborgarnas uppfattningar (Sartori 1987:110).  

Den allmänna opinionen, utgör trots sina brister och alla förbehåll, för 
Sartori, demokratins centrala drivkraft. Den opinion som det är befogat att ta 
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hänsyn till är dock endast den som kommer till uttryck i de allmänna valen. 
Alla andra uttryck för medborgarnas uppfattningar betraktas som potentiellt 
snedvridna och som något annat än folkets röst: 

[…] the democratic test is the electoral test; for it is only elections that mani-
fest a ”general consensus”, that is, the opinions of all the people (who care to 
manifest opinions). Contrariwise, the voices that make themselves heard 
above and beyond elections are elite or minority voices; they are voices of a 
slice, usually a very small slice, of the people. And even millions of demon-
strators are not the people (as long as many more millions of citizens are left 
voiceless). (Sartori 1987:88-9) 

It bears stressing, therefore, that demonstration democracy has little to share 
with public opinion and with the resulting notions of consented government 
and governing by consent. If democracy grants – as it does – the right to de-
cide their destiny to all the people, then the opinions that indicate a general 
consensus or, conversely, a generalized dissensus about governing are the 
opinions delivered by the voters at large at elections, and via elections only. 
(Sartori 1987:89) 

Den politiska filosofen Brian Barry är en annan teoretiker som betonar den 
elektorala procedurens betydelse. Enligt hans uppfattning utgör demokratins 
koppling till majoritetsmetoden dess viktigaste källa till legitimitet. Han 
menar att de demokratiska procedurerna i längden oftare leder till majoritets-
resultat än alla alternativa procedurer. Barry understryker att det måste fin-
nas en formell förbindelse mellan medborgarnas önskemål och de beslut som 
fattas i en demokrati. Inom Barrys definition av demokrati ryms inte sådana 
fall där beslutsprocessen påverkas av medborgarnas önskemål och detta inte 
sker i enlighet med någon konstitutionell regel (Barry 1979/1992:105).21

Barry accepterar sålunda såväl omröstningar om enskilda lagar (folkomröst-
ningar) som röstning på de representanter som ska fylla den lagstiftande 
funktionen. Vad han däremot avfärdar som utanför demokratins ramar är de 
medborgerliga försök att påverka enskilda beslutsprocesser som utgör ett så 
centralt inslag i den pluralistiska modellen.  

Hos Theodore Lowi återfinns ett tredje exempel på argumentation i sam-
ma riktning. Lowi har i direkt polemik mot pluralismens förespråkare kritise-
rat dessa för att vilja ersätta demokratisk procedur med politisk process. Han 
menar att den pluralistiska staten, (i USA), genom oprecisa rambeslut och 
delegering till underordnade nivåer lämnat fältet öppet för en ojämlik påver-
kan från de mest resursstarka intressegruppernas sida något som försvagat 
länken mellan den enskilde medborgaren och politikens utfall. Lowi har 

21 Barry definierar en demokratisk procedur som: ”[…] en metod för att bestämma lagars 
innehåll (och andra juridiskt bindande beslut) som är av ett sådant slag att medborgarnas 
önskningar har visst formellt samband med resultatet varvid envar räknas lika.” (Barry 
1979/1992:104) 



29

därför förespråkat ett starkare lagstyre i vilket bindande lagar fattas direkt av 
lagstiftarna (Lowi 1969:62-3). 

En av de idag starkaste svenska förespråkarna för valdemokrati i förhål-
lande till olika former av medborgardeltagande vid sidan av valen är, som 
tidigare nämnts, statsvetaren Mikael Gilljam. Tillsammans med kollegan Ola 
Jodal har han argumenterat för att ett omfattande deltagande vid sidan av 
valen hotar att snedvrida den demokratiska procedurens preferensaggrege-
ring och därmed representativiteten mellan väljare och valda. Gilljam och 
Jodal hävdar att: 

Om det medborgerliga engagemanget vid sidan av valdeltagandet premieras i 
form av större politiskt inflytande, och om deltagandet är ojämlikt fördelat 
mellan olika befolkningsgrupper, ja då sätts den politiska jämlikheten obön-
hörligen ur spel (Gilljam & Jodal 2002:159). 

Samt att: 

Om vi förändrar det politiska systemet i mer deltagardemokratisk riktning 
och på olika sätt uppmuntrar medborgarna till ökat politiskt deltagande 
kommer sannolikt dessa skillnader och denna ojämlikhet mellan resursstarka 
och resurssvaga grupper att förstärkas (Gilljam & Jodal 2002:174). 

Monism eller dualism? 
Avhandlingens dikotomi mellan valdemokrati och pluralism kan i vissa av-
seenden uppfattas som analog med det, inom författningspolitiken, vanligt 
förkommande begreppsparet monism kontra dualism. I båda fallen tar diko-
tomin fasta på huruvida det folkliga inflytandet ska utövas koncentrerat, 
genom en enda kanal, eller om medborgarna ska kunna påverka beslutsfat-
tandet på flera olika sätt. Inom den författningspolitiska diskursen avses med 
monism ofta att den politiska makten ska vara samlad i ett organ som utan 
inskränkningar kan styra den offentliga verksamheten och att det endast är 
genom detta organ som medborgarna utövar inflytande. Denna författnings-
princip tar sig oftast uttryck i en parlamentarisk form av demokrati. Den 
motsatta konstitutionella principen utgörs av dualism, eller maktdelning. En 
demokrati präglad av den dualistiska principen är uppbyggd kring flera kon-
kurrerande maktcentra som balanserar varandra. Detta innebär att medbor-
garnas inflytande kan ta sig olika vägar (Hadenius 2001:66-7, 110-3). 

Skillnaden är att de två begreppen monism och dualism avser demokra-
tins institutionella utformning, vilken oftast kommer till uttryck i en författ-
ning, samtidigt som begreppen valdemokrati och pluralism, i avhandlingen, 
tar fasta på inslaget av icke konstitutionellt reglerad påverkan från medbor-
garnas sida. Det framstår i detta perspektiv som möjligt att betrakta den val-
demokratiska positionen som uttryck för en slags monistisk demokratiupp-
fattning vilken istället för att syfta på demokratins institutionella utformning 
tar fasta på de aktiviteter som demokratin fylls med, inom ramen för en fast-
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lagd institutionell struktur. Eftersom den idag existerande representativa 
demokratin är byggd kring allmänna val och politisk representation är det 
svårt att föreställa sig någon annan form av monism, i den mening som här 
diskuteras, än den valdemokratiska som samtidigt kan kallas demokratisk. 

Två idealtypiska positioner 
Som tidigare nämnts utgör ”valdemokrati” en samlingsbeteckning för upp-
fattningar om demokrati som anser att de allmänna valen bör utgöra den 
huvudsakliga kanalen för medborgarinflytande. Inom samlingsbeteckningen 
ryms uppfattningen att medborgarnas inflytande vid sidan av valdeltagandet 
av jämlikhetsskäl bör begränsas. Några exempel på personer som ger uttryck 
för en sådan uppfattning har givits ovan. Kanske skulle det dock vara mer 
korrekt att betrakta den position som skisserats som en idealtyp snarare än en 
hållning starkt förknippad med en eller annan enskild teoretiker. Det är inte 
säkert att de refererade författarna, såväl pluralister som valdemokrater, på 
alla punkter skulle acceptera den position de tillskrivs i avhandlingen. 

Avsikten med en idealtyp kan sägas vara att sammanfoga olika delar av 
en argumentation eller idériktning till en mer sammanhållen ståndpunkt. En 
idealtyp kan sålunda betraktas som ett koncentrat av de egenskaper eller 
idéer som en forskare anser vara av särskild betydelse i beskrivandet av ett 
fenomen (Peters 1998: 105-7, Beckman 2005:28). Beskrivningen som givits 
av den pluralistiska respektive valdemokratiska positionen kan sålunda ses 
som ett försök att renodla en teoretiskt viktig skillnad. Enligt den pluralistis-
ka idealtypiska positionen förverkligas idealet om ett jämlikt inflytande över 
samhällets beslutsfattande bäst i en situation där en välfungerande elektoral 
procedur kombineras med en omfattande aktivitet från medborgarnas sida 
när det gäller att påverka samhällets fortlöpande beslutsprocesser. Enligt den 
idealtypiska valdemokratiska positionen förverkligas idealet om jämlikt in-
flytande bäst i en situation där medborgarna i val utser sina politiska repre-
sentanter och där de folkvalda sedan kan verka ostörda från samhällets för-
sök att utöva påverkan. 

En inflytelserik studie 
Den fråga som växer fram ur diskussionen ovan är hur det politiska besluts-
fattandet påverkas av att medborgarna, i organiserad eller oorgansierad form, 
deltar i samhällets fortlöpande beslutsprocesser. Inte minst i början av 1970-
talet, under den period när kritiken mot pluralismen var som starkast och den 
var inbegripen i en process av omvärdering, var detta en högaktuell fråga. 
Det är mot denna bakgrund som Sidney Verba och Norman Nie genomför 
sin banbrytande studie av kopplingen mellan politiskt deltagande och repre-
sentativiteten mellan väljare och valda. 

I sin bok från 1972: ”Participation in America – Political Democracy and 
Social Equality” fokuserar de två forskarna på vad som händer på systemni-
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vå bland samhällets eliter vid olika nivåer av politiskt deltagande bland med-
borgarna. En kompletterande analys av samma datamaterial genomförd av 
Susan Hansen återfinns i en opublicerad doktorsavhandling från samma år.22

Den normativa utgångspunkten för Verba och Nie är att politiska besluts-
fattare ska vara kontinuerligt mottagliga och påverkbara i förhållande till 
medborgarnas uppfattningar.23  Av central betydelse är begreppet respon-
sivitet. De menar att:  

Responsiveness is what democracy is supposed to be about, and more spe-
cifically, is what participation is supposed to increase. […] The term respon-
siveness refers to a relationship between citizen and government, one in 
which the citizen articulates certain preferences and/or applies pressure on 
the government and the government in turn – if it is responsive - attempts to 
satisfy these preferences.  (Verba & Nie 1972:300) 

Verba och Nies studie framstår idag som ett försök att, under beaktande av 
den begreppsliga och metodologiska kritik som formulerats, genomföra en 
kritisk prövning av den pluralistiska beslutsmodellen. Frågeställningen ut-
gjordes av i vilken utsträckning ett socialt sett ojämlikt ”input” i samhällets 
beslutsprocesser i form av politiskt deltagande även ledde till ett ojämlikt 
inflytande över beslut. Var verkligen principen om en öppen beslutsarena 
och en omfattande interaktion mellan medborgare och politiska beslutsfatta-
re förenlig med principen om politisk jämlikhet eller medförde en sådan 
modell obönhörligen fördelar för samhällets priviligerade grupper? 

Verba och Nie undersökte kopplingen mellan politiskt deltagande och 
överensstämmelse24 i 64 amerikanska lokalsamhällen. Överensstämmelsen 
beräknades mellan ett urval av medborgare och ett urval av elitaktörer i varje 
samhälle.25  I enlighet med den tidens diskurs, vilken berörts ovan, utgjordes 
undersökningens beroende variabel av överensstämmelsen när det gäller 
prioriteringar på den politiska dagordningen (s.k. agendaöverensstämmelse) 

22 Susan Blackall Hansen (1972): “Concurrence in American communities: the response of 
local leaders to the community political agenda” (Stanford university). 
23 Verba och Nie skriver t.ex. på första sidan i sin bok att: “Where few take part in decisions 
there is little democracy; the more participation there is in decisions, the more democracy 
there is.” (Verba & Nie 1972:1). 
24 Verba och Nie undersöker såväl åsiktsöverensstämmelsen som perceptionsöverensstämmel-
sen och agerandeöverensstämmelsen mellan väljare och valda. De finner dock att de tre måt-
ten samvarierar i så hög grad att de i sina analyser väljer att slå samman dem till ett över-
gripande överensstämmelsemått (Verba & Nie 1972:302)  
25 I varje lokalsamhälle valdes sju nyckelpersoner: 1) Den högste folkvalde personen, ofta en 
borgmästare. 2) Den högste folkvalda personen i det ”county” (storkommun) som lokalsam-
hället är beläget i. 3-4) Ordföranden i den lokala demokratiska respektive republikanska 
partiorganisationen. 5) Ordföranden i den lokala handelskammaren. 6) Chefredaktören för den 
största lokala dagstidningen. 7) Den högste tjänstemannen inom den lokala skolorganisatio-
nen. (Verba & Nie 1972:410-1). På medborgarsidan bestod urvalet av 25-30 personer i varje 
enhet (Verba & Nie 1972:348). 
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snarare än överstämmelsen i någon enskild politisk fråga (s.k. policyöver-
ensstämmelse).26

Teorin
Verba och Nie ger i sin bok uttryck för en tämligen utvecklad uppfattning 
om hur kopplingen mellan det politiska deltagandet och representativiteten 
förväntas se ut i de amerikanska lokalsamhällena. Denna uppfattning, som 
egentligen kanske bäst beskrivs som ett antal sammanhängande hypoteser, 
benämns fortsättningsvis, i avhandlingen, som ”teorin om differentierad 
responsivitet”. Utgångspunkten för teorin är att betrakta politiskt deltagande 
som ett sätt för medborgare att förmedla information om sina politiska upp-
fattningar till samhällets beslutsfattande nivå. Den politiska eliten förväntas 
vara lyhörd och följsam i förhållande till den bild av opinionen som framträ-
der genom deltagandet (Verba & Nie 1972:309-315). 

Frågan är bara hur rättvisande den bild av opinionen är som förmedlas 
genom det politiska deltagandet? De två forskarna menar att en faktor som 
påverkar detta är hur många de aktiva medborgarna är. Ju större andel av 
befolkningen som ger uttryck för sin uppfattning i en viss fråga desto bättre 
bild av den ”sanna” opinionen förmedlas till beslutsfattarna. Ju mindre andel 
av alla medborgare som ger uttryck för sin uppfattning desto skevare riskerar 
bilden bli. Skevheten förklaras av att ju mindre andelen aktiva medborgare 
är desto mindre socialt representativ kan denna grupp förväntas vara i förhål-
lande till befolkningen som helhet. Det finns som tidigare nämnts ett tydligt 
samband på individnivå, mellan social status och politiskt deltagande. Verba 
och Nie menar att ju mindre gruppen av deltagare är i ett givet samhälle des-
to mer socialt elitbetonad kan den antas vara (Verba & Nie 1972: kap 17-
19).

Det mått på politiskt deltagande som forskarna använder inkluderar fyra 
dimensioner: valdeltagande, deltagande i valkampanjer, lokalt politiskt en-
gagemang (bl.a. inom föreningslivet) samt kontakter som tagits med besluts-
fattare i ärenden av privat natur.27  Verba och Nie betonar vikten av två teo-

26 Överensstämmelsen mellan medborgare och politisk elit operationaliseras av Verba och Nie 
som agendaöverensstämmelse (”concurrence”). Måttet bygger på en öppen fråga som riktats 
till ett urval av medborgare samt till ett urval elitaktörer där svarspersonerna ombetts nämna 
de viktigaste politiska frågorna i sitt eget lokalsamhälle. Överensstämmelsen beräknas för 
varje medborgare som andelen elitaktörer som nämner samma politikområden som angelägna. 
(Verba & Nie 1972:302-4, Hansen 1972:308-11)  
27 Valdeltagandet bygger på det självrapporterade deltagandet i två presidentval samt svar på 
frågan om hur ofta svarspersonen brukar delta i lokala val.  Deltagandet i valkampanjer inne-
fattar olika former av aktivt stöd för politiska partier. Det lokala politiska engagemanget
består dels i aktivt arbete inom det lokalt engagerade grupper och föreningar samt enskilda 
kontakter som tagits med beslutsfattare i avsikt att påverka frågor som rör fler än endast den 
enskilde personen och dennes närmaste. Kontakter med beslutsfattare avser slutligen påver-
kansförsök i frågor som främst rör den enskilde personen eller dennes närmaste. (Verba & Nie 
1972:72)
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retiskt viktiga skillnader mellan olika former av deltagande. Den första ut-
görs av hur pass detaljerad information om de deltagande individernas upp-
fattningar som kan överföras genom en given aktivitet. Den andra av hur 
stort politiskt tryck som en specifik form av deltagande förmår sätta på be-
slutsfattarna. Deltagande i allmänna val utgör, enligt de två forskarna, en 
form av politiskt deltagande som på kollektiv nivå förmår sätta politikerna 
under en stark politisk press. Däremot innehåller varje deltagares röst inte 
särskilt mycket detaljerad information om inställning i olika konkreta poli-
tiska frågor. En form av politiskt deltagande som har de motsatta egenska-
perna utgörs av de tillfällen då medborgare tar enskild kontakt med besluts-
fattare för att säga sin mening i någon fråga. Ett sådant deltagande är rikt på 
detaljerad information om individens uppfattningar men tämligen svagt när 
det gäller att sätta politisk press på beslutsfattaren (Verba & Nie 1972:322-
23). Med en annan terminologi skulle man kunna tala om de allmänna valen 
har kapaciteten att utöva en hög grad av kontroll över beslutsfattare samti-
digt som deras kommunikativa kapacitet är begränsad och att det omvända 
förhållandet ofta gäller de former av politisk påverkan som utövas vid sidan 
av valen (Hansen 1972:201-204). 

Tabell 2.1. Typ av inflytande hos olika former av politiskt deltagande. 

Form av politiskt deltagande Informations-
mängd:

Förmåga att sätta politiker 
under press: 

Valdeltagande    Låg            Stor 
(Val) kampanjaktiviteter    Medel /hög            Stor 
Lokalt politiskt engagemang    Hög            Liten till stor 
Kontakter (i privata ärenden)    Hög            Liten 

Kommentar: Tabell efter förlaga hos Verba & Nie 1972:323 

Vilka slutsatser drar då Verba och Nie i sin undersökning? I det följande 
redovisas i fyra punkter de för avhandlingen mest relevanta resultaten.  

Den (mycket) generella slutsatsen 
När Verba och Nie undersöker effekten av det totala politiska deltagandet, 
vilket utgör summan av alla fyra dimensioner, visar sig effekten på agendaö-
verensstämmelsen vara positiv och statistiskt signifikant. Detta tolkar de som 
att ju mer invånarna uttrycker sina politiska ståndpunkter i förhållande till 
den politiska eliten i de lokalsamhällen som studeras desto bättre blir över-
ensstämmelsen mellan väljare och valda. 

Ett kurvlinjärt samband 
En närmare granskning visar att sambandet mellan det totala politiska delta-
gandet och agendaöverensstämmelsen förklaras något bättre av en kurvlinjär 
funktion än av en linjär. Den politiska eliten i samhällen där det politiska 
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deltagandet är väldigt lågt visar sig vara något mer representativ än eliten i 
lokalsamhällen där ett sådant deltagande förekommer men på en något hög-
re, men ändå tämligen låg nivå (se figur 2.1). Detta förklaras, enligt Verba 
och Nie, av att den information om medborgaropinionen som förmedlas till 
beslutsfattarna i samhällen där det förekommer deltagande, men där endast 
få medborgare ingår i den deltagande gruppen, blir mycket skev och icke-
representativ för medborgarkollektivet som helhet. Beslutsfattarna påverkas 
därmed i en riktning som bidrar till försämrad agendaöverensstämmelse med 
medborgarna även i jämförelse med samhällen som helt saknar politiskt del-
tagande. (Verba & Nie 1972:309-15). Vid stigande nivåer av deltagande 
ökar dock sedan överensstämmelsen stadigt och linjärt.  

Figur 2.1. Agendaöverensstämmelse vid olika nivåer av politiskt deltagande.  
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Kommentar: Figur efter Verba & Nie (1972:313). Måttet på politiskt deltagande är 
ett totalindex som baserar sig på 15 intervjufrågor och som inkluderar fyra olika 
dimensioner av politiskt deltagande: valdeltagande, kampanjaktiviteter, lokala akti-
viteter samt kontaktförsök. Måttet på det totala deltagandet är korrigerat för socio-
ekonomisk status, kön, ålder, samt respondentens etniska bakgrund. Deltagandeni-
våerna utgörs av medelvärdet för varje lokalsamhälle (Verba & Nie 1972:350-60). 

Deltagandets dimensioner 
Det totala måttet på politiskt deltagande visar sig dock dölja det faktum att 
effekten av de olika dimensionerna av deltagande ser inbördes olika ut. Detta 
framgår inte hos Verba och Nie men däremot hos Susan Hansen där de fyra 
deltagandeformernas effekt på agendaöverensstämmelsen redovisas var för 
sig. Resultaten visar ett tydligt mönster: De valrelaterade deltagandeformer-
na, valdeltagande och kampanjaktivitet, visar sig ha en signifikant positiv 
linjär effekt samtidigt som de former av deltagande som äger rum vid sidan 
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av valen, lokalt politiskt engagemang och kontaktförsök av privat natur, inte 
alls uppvisar några signifikanta effekter (Hansen 1972:169). 

Splittrad eller enhetlig opinion  
Av central betydelse för teorin om ”differentierad responsivitet” är frågan 
om i vilken utsträckning den politiskt deltagande delen av befolkningen är 
representativ för hela befolkningen eller inte. Verba och Nie undersöker 
därför om effekten av de fyra formerna av politiskt deltagande skiljer sig åt 
mellan lokalsamhällen med stora respektive små åsiktsskillnader mellan de 
politiskt aktiva och passiva medborgarna. Den åsiktsmässiga överensstäm-
melsen mellan politiska deltagare och icke-deltagare i ett samhälle betecknar 
Verba och Nie som graden av ”konsensus”. 

Analysen visar att alla fyra former av deltagande har en positiv effekt på 
åsiktsöverensstämmelsen i lokalsamhällen där de politiska deltagarna har i 
stort sett samma politiska uppfattningar som icke-deltagarna. Väsentligt att 
notera är dock att även om mönstret ser positivt ut så är effekten av lokalt 
politiskt engagemang inte statistiskt signifikant. Resultaten illustreras av 
figur 2.2 respektive 2.3. 

Om man istället ser till samhällen med större åsiktsskillnader mellan del-
tagare och icke-deltagare visar sig åter ett olikartat mönster mellan det valre-
laterade deltagandet och deltagandet vid sidan av valen. Analyserna visar att 
valdeltagandet inte på något entydigt sätt påverkar åsiktsöverensstämmelsen 
i de åsiktsmässigt splittrade samhällena (se figur 2.2). I dessa samhällen 
uppvisar däremot det lokala politiska engagemanget en signifikant negativ 
effekt på överensstämmelsen, vilket framgår av Figur 2.3 (Verba & Nie 
1972:325). Även om Verba och Nie inte själva använder denna term tyder 
resultaten på att det skulle vara frågan om en interaktionseffekt där effekten 
av det politiska deltagandet betingas av graden av ”konsensus” i ett samhäl-
le.

Verba och Nie anser resultaten vara i linje med deras hypoteser om de oli-
ka deltagandeformernas skilda egenskaper. I samhällen där den åsiktsmässi-
ga skillnaden mellan de som deltar politiskt och de som inte gör det är små 
spelar det ingen roll om deltagandeformen har förmåga att överföra detalje-
rad information om de deltagandes uppfattningar eller inte. Mer deltagande i 
alla former leder här till att en bättre bild av medborgaropinionen förmedlas 
samt till att beslutsfattarna sätts under större press att efterleva medborgarnas 
önskemål. I samhällen där deltagare och icke-deltagare är åsiktsmässigt 
splittrade bidrar det informationsrika deltagandet som äger rum vid sidan av 
valen till en försämring av agendaöverensstämmelsen då den information 
som överförs till den beslutsfattande nivån inte är representativ för det stora 
folkflertalets uppfattning. Samtidigt leder det valrelaterade deltagandet i 
sådana samhällen inte till någon försämring utan snarare till en svag förbätt-
ring av agendaöverensstämmelsen eftersom detta deltagande inte förmedlar 
någon mer detaljerad information om deltagarnas uppfattningar. 
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Figur 2.2. Agendaöverensstämmelse som en funktion av valdeltagandet 
respektive det lokala politiska engagemanget i lokalsamhällen där 
åsiktsskillnaden mellan politiska deltagare och icke-deltagare är stor 
respektive liten. 
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Kommentar: Med ”konsensus” avses lokalsamhällen där åsiktsskillnaden mellan 
deltagare och icke-deltagare är mindre, med ”icke-konsensus” avses samhällen där 
skillnaden mellan de två grupperna är större. Måttet på valdeltagande bygger på det 
självrapporterade deltagandet i två presidentval samt svar på frågan om hur ofta 
svarspersonen brukar delta i lokala val. Det lokala politiska engagemanget består 
dels i aktivt arbete inom lokalt engagerade grupper och föreningar samt av enskilda 
kontakter som tagits med beslutsfattare. De två måtten är korrigerade för socioeko-
nomisk status, kön, ålder, samt respondentens etniska bakgrund. Figur efter Verba & 
Nie (1972:320-5). * =  signifikant på 95%-säkerhetsnivå, ** = signifikant på 99%-
säkerhetsnivå. 
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Slutsatser
Av de fyra dimensionerna av politiskt deltagande som studeras av Verba och 
Nie framstår två som särskilt intressanta ur avhandlingens synvinkel. Detta 
gäller för det första valdeltagandet och för det andra det lokala politiska en-
gagemanget. Den sistnämnda dimensionen rymmer såväl den sorts aktivteter 
som i avhandlingen benämns: politiskt deltagande vid sidan av valen som 
aktiviteter inom ramen för föreningslivet.  

En av Verba och Nies huvudslutsatser är att politiskt deltagande generellt 
sett bidrar till att öka åsiktsöverensstämmelsen mellan väljare och valda 
(Verba & Nie 1972:333). Denna slutsats är förvisso intressant men framstår 
som något tveksam. Mycket pekar mot att det sammanslagna deltagandemåt-
tet döljer det faktum att den positiva effekten i det närmaste fullständigt 
drivs av måttets valrelaterade komponenter. Mer relevant ur avhandlingens 
synvinkel är analyserna som ser till effekten av valdeltagandet och det lokala 
politiska engagemanget var för sig. Den generella effekten av valdeltagan-
det, sett över alla lokalsamhällen, visade sig här vara signifikant positiv sam-
tidigt som det lokala politiska engagemanget inte uppvisade någon signifi-
kant effekt. 

I ett sista steg togs även hänsyn till huruvida åsiktsskillnaderna var stora 
eller små mellan politiska deltagare och icke-deltagare. Det visade sig då att 
effekten av valdeltagandet var positiv och signifikant i samhällen med små 
åsiktsskillnader samtidigt som effekten av det lokala politiska engagemanget 
inte var signifikant. I samhällen med större åsiktsskillnader visar sig effekten 
av valdeltagandet inte vara signifikant samtidigt som effekten av det lokala 
politiska engagemanget är negativ och signifikant. Sammantaget visar sig 
sålunda effekten av det politiska deltagande som utövas vid sidan av valen 
antingen ha en negativ effekt på representativiteten (i samhällen med stora 
åsiktsskillnader) eller ingen effekt alls (i samhällen med små skillnader).  

Representationsprocessen 
Vi har sett att Verba och Nie finner att det politiska deltagandet har betydel-
se för vad som sker på samhällelig elitnivå. I de amerikanska lokalsamhälle-
na förefaller det sålunda som att den information som kommuniceras genom 
det politiska deltagandet åtminstone når fram till elitnivån. Den representati-
va processen består dock av flera steg. För att medborgarnas uppfattningar 
skall kunna utöva inflytande över beslutsfattandet och i förlängningen mani-
festera sig i en genomförd politisk åtgärd krävs att samtliga länkar i repre-
sentationskedjan fungerar åtminstone hjälpligt. 

En något idealiserad modell över den representativa processen i Sveriges 
kommuner visas i figur 2.4. Processen inleds med att folket påverkar full-
mäktige för det första genom att i allmänna val utse politiska företrädare och 
för det andra genom att under pågående mandatperiod på olika sätt ge ut-
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tryck för sina politiska uppfattningar. De allmänna valen och olika former av 
deltagande vid sidan av valen utgör tillsammans vad som kan kallas proces-
sens medborgerliga ”input” och förväntas leda till en demokratisk respons på 
fullmäktigenivån.

I det andra steget, vilket i modellen benämns ”parlamentarism”, tas initia-
tiv till att väcka ärenden i fullmäktige. Dessa ärenden bereds av kommunsty-
relse och nämnder till förslag vilka ligger till grund för majoritetsbeslut i 
fullmäktige. Sedan besluten vunnit laga kraft ser kommunstyrelse och berör-
da nämnder till att förvaltningen implementerar besluten på ett ändamålsen-
ligt sätt (se t.ex. Halvarson 1995:170). Sedan besluten förverkligats har 
medborgarna möjlighet att bedöma resultaten och låta denna erfarenhet ligga 
till grund för framtida ”input”. 

Figur 2.4 Idealiserad modell över det svenska kommunala politiska systemet. 
                                           
                                                  2. Parlamentarism
        1. Demokratisk responsivitet
                                                                                3. Beslutsförverkligande

                                         Återkoppling 

Kommentar: Hypotetisk modell av den kommunala beslutsprocessen. (Jämför Bir-
gersson & Westerståhl 1982:10, Johansson m.fl. 2001:19).  

Även om modellen är förenklad illustrerar den att den representativa proces-
sen kan delas in i flera steg och att vart och ett på ett någorlunda neutralt sett 
måste föra vidare medborgarnas preferenser för att det färdiga resultatet ska 
likna det som en majoritet av medborgarna önskar sig.  

I processens alla steg har forskningen pekat på ett antal allvarliga hinder. 
För att börja bakifrån, med den beslutsförverkligande fasen, är det långt ifrån 
säkert att de fastställda besluten implementeras på ett sätt som motsvarar 
avsikterna med det förslag som en majoritet av fullmäktige ställt sig bakom. 
Professionella tekniska överväganden, ekonomiska ramar, nationella regel-
verk samt lobbying och påverkansförsök i processens implementeringsfas är 
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bara några av de faktorer som pekas ut av förvaltningsforskningen (se t.ex. 
Hague m.fl. 1998:226). Även i representationskedjans parlamentariska ske-
de, från att frågor väcks i fullmäktige till att formella beslut fattats, finns en 
rad hinder. Det är tänkbart att fullmäktigeledamöters faktiska agerande i 
högre grad avgörs av andra faktorer än av hur de uppfattar den allmänna 
opinionen eller det mandat de fått från väljarna. Professionella tekniska 
överväganden, ekonomiska realiteter, nationella regelverk samt partipolitik 
på nationell nivå kan även här utgöra exempel på sådana faktorer (se t.ex. 
Johansson m.fl. 2001:19, Montin 2004:31). Även om det skulle finnas en 
öppenhet för synpunkter från samhällets sida är det dessutom långt ifrån 
säkert att denna öppenhet är riktad mot alla intressen på ett likvärdigt sätt.

Det är dock få, om ens någon, undersökning som omfattat representa-
tionsprocessens alla faser. Verba och Nie begränsar sig, som tidigare visats, 
till att undersöka den del av processen som länkar medborgarnas preferenser 
till de politiska beslutsfattarna. Det är också just detta led i processen som 
ska studeras empiriskt i denna avhandling. Avhandlingens problemställning 
avgränsas sålunda till att gälla den del av den demokratiska processen som i 
enlighet med figur 2.4. tar fasta på de politiska systemets demokratiska re-
sponsivitet.

Överensstämmelsen mellan medborgare och folkvalda 
För att medborgarnas ”input” ska kunna föras vidare från den parlamentaris-
ka fasen i riktning mot ett beslutsförverkligande är det nödvändigt att de 
politiska representanterna, särskilt i avgörande beslutssituationer såsom vo-
teringar, i någon mån handlar i enlighet med medborgarnas önskemål. Detta 
förutsätter i sin tur någon form av överensstämmelse mellan medborgarna 
och deras politiska företrädare. Inom svensk statsvetenskap har man ofta 
tänkt sig att denna överensstämmelse utgörs av att de personliga åsikterna 
hos medborgare och representanter sammanfaller, så kallad åsiktsrepresenta-
tivitet (Westerståhl & Johansson 1981:21, Westerståhl & Birgersson 
1982:21-2, Westerståhl 1985:23-4). Att de förtroendevalda personligen delar 
medborgarmajoritetens uppfattning utgör givetvis en god anledning till att de 
ska agera enlighet med denna. En annan möjlighet är dock att de skulle kun-
na agera i strid med sin personliga övertygelse men ändå i linje med med-
borgarnas önskemål. Det skulle i så fall kunna vara frågan om en anpassning 
till medborgaropinionen eller till en partilinje. 

I ett försök att nyansera de mekanismer som leder i riktning mot ett för-
verkligande av ”folkviljan” pekar Verba och Nie ut fyra olika slags överens-
stämmelser (Verba & Nie 1972:301-2): Den första utgörs av hur väl politiska 
beslutsfattare känner till vad medborgarna vill (perceptionsrepresentativitet). 
Den andra av i vilken utsträckning beslutsfattarna personligen delar dessa 
uppfattningar (åsiktsrepresentativitet). Den tredje av huruvida beslutsfattarna 
agerar i enlighet med medborgarnas uppfattningar (ageranderepresentativi-
tet) samt den fjärde av i vilken utsträckning de slutgiltigt genomförda beslu-
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ten är i enlighet med medborgarnas önskemål (folkviljans förverkligande).  
Verba och Nie bedömer att den sista formen av överensstämmelse är mycket 
svår att i undersöka empiriskt och väljer därför att avstå från att studera den-
na.28 Verba och Nie finner i sin egen undersökning att åsiktsrepresentativite-
ten, perceptionsrepresentativiteten och ageranderepresentativiteten korrelerar 
så kraftigt att det inte spelar någon roll vilket av dessa mått de använder i 
sina analyser (Verba & Nie 1972:301-2). 

Just perceptionsrepresentativiteten, åsiktsrepresentativiteten och ageran-
derepresentativiteten utgör centrala inslag i Millers och Stokes klassiska 
representationsmodell (Miller & Stokes 1963:50).  Miller och Stokes ser två 
huvudsakliga möjligheter för medborgare att utöva kontroll över politiska 
representanters agerande: 

1. Den första utgörs av att medborgarna i politiska val tillsätter represen-
tanter som personligen delar deras åsikter. I sina voteringsbeslut blir i 
detta fall representantens personliga åsikter avgörande. 

2. Den andra utgörs av att representanterna har en någorlunda god uppfatt-
ning om medborgarnas önskemål i olika frågor och att de, oavsett sin 
egen inställning, låter dessa uppfattningar influera sina voteringsbeslut. 

Om överensstämmelsen mellan medborgarnas uppfattningar och represen-
tanternas röstningsbeslut skulle visa sig förklaras av de förtroendevaldas 
personliga åsikter snarare än av deras kännedom om opinionen skulle detta 
peka mot det första alternativet. Om de istället skulle röstade i enlighet med 
hur de uppfattade medborgaropinionen snarare än efter sin personliga över-
tygelse skulle detta peka mot det andra.29

28 Verba och Nie anser att den kanske mest meningsfulla formen av överensstämmelse att 
undersöka utgörs av ”folkviljans” förverkligande. En sådan undersökning skulle dock bland 
annat förutsätta mycket komplicerade bedömningar av i vilken utsträckning olika typer av 
politiska resultat kan anses vara i samklang med folkviljan eller inte (Verba & Nie 1972:301-
2).
29 Miller & Stokes kommer fram till att representanternas beteende i relativt hög grad styrs 
både av deras egna uppfattningar och av hur de uppfattar medborgaropinionen. Det är dock 
mer oklart hur stark kopplingen är mellan medborgaropinionen och representanternas uppfatt-
ningar respektive perception av opinionen (Miller & Stokes 1963:56). 
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Figur 2.5. Miller och Stokes representationsmodell: ”the diamond”. 

Kommentar: Figur efter förlaga i Miller & Stokes 1963:50. 

Med utgångspunkt från diskussionen ovan ligger slutsatsen nära till hands att 
medborgarnas nyttjande av de fyra påverkanskanalera; valdeltagande, delta-
gande vid sidan av valen, föreningsengagemang samt vardagliga kontakter, 
skulle kunna påverka beslutsfattandet i fullmäktige genom två skilda meka-
nismer: (1) För det första genom att påverka de förtroendevaldas personliga 
uppfattningar. (2) För det andra genom att påverka de förtroendevaldas före-
ställning om vad medborgarna önskar sig (perception).  

En ytterligare faktor som vi ska återkomma till är att medborgarnas poli-
tiska påverkansförsök kan tänkas utöva inflytande över de politiska partier-
nas kollektiva ställningstaganden och därmed, genom partidisciplinens för-
sorg, indirekt påverka ledamöternas agerande. Som diskuterats tidigare före-
kommer därutöver även helt andra utomdemokratiska faktorer som påverkar 
agerandet hos fullmäktiges ledamöter. Att studera inflytandet av dessa om-
världsfaktorer ligger dock utanför avhandlingens syfte.  

Slutsatsen är att i den mån Sveriges kommuner är demokratiskt responsi-
va, i den mening, att det finns en koppling mellan medborgarnas politiska 
aktiviteter och fattandet av åsiktsmässigt representativa politiska beslut, 
framstår det som troligt att processen måste löpa antingen via ledamöternas 
egna uppfattningar eller via deras perceptioner av medborgaropinionen. I
avhandlingen kommer därför två former av representativitet mellan väljare 
och valda stå i fokus. För det första den åsiktsmässiga och för det andra den 
perceptiva överensstämmelsen. 

Dyadisk eller kollektiv representation 
En överväldigande del av den kvalificerade forskningen om politisk repre-
sentation har utförts i USA (Burstein 2003:37). Detta innebär för det första 
att det är ett politiskt system med majoritetsval i enmansvalkretsar som stått i 
fokus och för det andra att det är frågan om system med åsiktsmässigt breda 
och relativt löst sammanhållna partier. I system som det amerikanska är det 
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vanligt att forskarna inriktar sig på den dyadiska relationen mellan väljare 
och valda. Denna beräknas som överensstämmelsen mellan den enskilde 
politiska representanten och väljarna i dennes valkrets. I system av detta slag 
är det naturligt att betrakta den enskilde representanten som en företrädare 
för samtliga väljare inom valkretsens geografiska territorium. I länder som 
Sverige med proportionella valsystem och sammanhållna och idéburna parti-
er är det mer naturligt att se till den kollektiva representativiteten (Weissberg 
1978:535, Westerståhl 1985:22-3, Holmberg 2000:156). Med detta avses den 
genomsnittliga överensstämmelsen mellan samtliga väljare och samtliga 
politiska representanter inom en politisk samfällighet. 

Det amerikanska systemet med val i enmansvalkretsar ger vissa distinkta 
förutsättningar för den representativa processen. Politiken blir mer indivi-
dualiserad när enskilda kandidater ställs mot varandra och de allmänna valen 
resulterar oftast i en tydlig vinnare och förlorare. Den enskilda representan-
ten förväntas ofta, sedan han blivit vald, agera för att främja de intressen som 
backat upp honom politiskt eller ekonomiskt. Det amerikanska politiska 
systemet beskrivs ofta som mer intressebaserat än flertalet europeiska system 
(Hague 1998:125). 

En följd av att USA stått modell för en stor del av representationsforsk-
ningen är att många teorier fokuserar på den enskilde representanten och 
olika individuella incitament som kan påverka denne i den ena eller andra 
riktningen. I system med partibaserad och proportionell representation är det 
i högre grad även fråga om kollektiva processer där de förtroendevalda för-
utsätts anpassa sig till ett idémässigt/ideologiskt ramverk samt en partilinje.  

Avhandlingens överensstämmelsemått beräknas som den kollektiva repre-
sentativiteten. Med detta avses den genomsnittliga överensstämmelsen mel-
lan samtliga rösträttsberättigade medborgare och samtliga ordinarie full-
mäktigeledamöter i en kommun. 

Partiernas betydelse 
I det svenska politiska systemet spelar de politiska partierna en viktig roll 
såväl på nationell som på lokal nivå. De politiska representanternas uppfatt-
ningar har en naturlig koppling till deras partitillhörighet. Utan att gå in på 
detaljer verkar det rimligt att anta att en fullmäktigeledamot väljer att vara 
verksam i det parti vars grundläggande idéer ligger närmast de egna. Parti-
tillhörigheten sätter vidare normalt ramarna för vad en ledamot kan och inte 
kan verka för i det parlamentariska arbetet. 

Den mest kända av de modeller som betonar partiernas roll i representa-
tionsprocessen utgörs av ”responsible party” modellen. Denna går ut på att 
partier tävlar om väljarnas stöd med utgångspunkt från politiska program. 
Det parti som vinner folkets förtroende försöker under mandatperioden för-
verkliga sitt program. Vid nästa val har väljarna möjlighet att utkräva ansvar 
mot bakgrund av vad som blivit utfört och vad som inte blivit det (Converse 
& Pierce 1986:499-501, Esaiasson & Holmberg 1996:3). Det är vanligt att 
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betrakta ”responsible party” modellen som i huvudsak elitorienterad och 
dominerad av opinionsbildning uppifrån. De politiska alternativen utformas 
av eliter och medborgarnas deltagande mellan valen är begränsat (Esaiasson 
& Holmberg 1996:3-4). 

Det är dock även möjligt att betrakta de politiska partierna mindre som 
elitaktörer och mer som arenor för utbyte av åsikter mellan väljare och valda. 
Enligt ett sådant synsätt fångar partierna upp och sållar bland krav och öns-
kemål som formuleras på medborgarnivån för att sedan omformulera och 
sammanställa dem i form av politiska program vilka sedan förs vidare i den 
formella politiska beslutsprocessen (Klingemann m.fl. 1994:7-9, se även 
Kirkpatrick 1971:965-7, Westerståhl 1985:23).  

I avhandlingen är intresset dock inte primärt riktat mot partierna. Pro-
blemställningen handlar om huruvida medborgarnas ”demokratiska input” 
når fram till den parlamentariska nivån och vilka effekter det där får på de 
förtroendevalda. Det är möjligt att en del av den påverkan på ledamöterna 
som registreras i undersökningen når fram till fullmäktige genom ledamöter-
nas partiorganisationer. En del av de politiska aktiviteterna skulle i så fall 
vara riktade mot den kommunala partiorganisationen vilken i sin tur skulle 
förmedla budskapet vidare till partirepresentanterna i fullmäktige. Partierna 
skulle i sådana fall kunna betraktas som en mekanism som förbinder de 
medborgerliga påverkansförsöken med en respons på fullmäktigenivån.30

Det ligger dock utanför avhandlingens syfte att avgöra huruvida en eventuell 
effekt av medborgarnas politiska aktiviteter på överensstämmelsen mellan 
väljare och valda har förmedlats genom de politiska partiorganisationerna.

Oavsett hur god åsiktsöverensstämmelsen mellan väljare och valda är och 
hur välinformerade ledamöterna är om den allmänna opinionen är de folk-
valda i samband med beslut tvungna att ta hänsyn till ett antal andra faktorer. 
Den kollektivt beslutade partilinjen utgör den kanske viktigaste av dessa 
faktorer. Även om en fullmäktigeledamot kan förväntas utöva ett relativt 
stort inflytande i utformandet av partiets kollektiva ställningstaganden på 
kommunal nivå kan partilinjen i förhållande till den enskilde ledamoten ses 
som extern faktor som påverkar dennes politiska agerande. I extremfallet är 
det möjligt att tänka sig att medborgarnas ”input” i form av preferenser når 
fram till fullmäktige, i form av förhöjd (eller minskad) åsikts- och/eller per-
ceptionsöverensstämmelse, men sedan inte länkas vidare till politiska beslut 
då partidisciplinen tar överhanden och styr utfallet i en annan riktning. Ett 
sådant scenario kommer avhandlingens analyser inte kunna utesluta.  

Avhandlingens frågeställning är sålunda avgränsad till eventuella effekter 
av medborgarnas politiska aktiviteter på fullmäktigeledamöternas egna åsik-
ter samt på deras kännedom om medborgarnas uppfattningar. Det faller 

30 Man kan dock fråga sig i vilken utsträckning de lokala partiorganisationerna kan betraktas 
som fristående aktörer i förhållande till partiernas fullmäktigegrupper vilka i sin helhet har 
undersökts i avhandlingen. 
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utanför avhandlingens syfte att undersöka alla de övriga faktorer som bidrar 
till att avgöra hur ledamöterna väljer att lägga sin röst vid voteringar eller i 
övrigt agerar i det parlamentariska livet.  

Representativitet inom olika politikområden
Det har hittills i allmänna ordalag talats om den åsiktsmässiga samt percepti-
va överensstämmelsen mellan medborgare och politiker. Graden av överens-
stämmelse kan dock förväntas skilja sig mellan olika typer av politiska frå-
gor. Inom vissa områden kan skillnaderna mellan politiker och medborgare 
vara stora samtidigt som de är betydligt mindre inom andra.  

Forskning på svensk nationell och kommunal nivå har visat att åsikts-
överensstämmelsen är högre i frågor som funnits länge på den politiska dag-
ordningen, frågor som står i centrum för den politiska debatten samt i frågor 
som relaterar till vänster-höger dimensionen (Westerståhl & Johansson 
1981:130, Esaiasson & Holmberg 1996:89, Holmberg 2000:163). Sämst 
överensstämmelse menar Sören Holmberg är att förvänta sig i udda och föga 
omstridda frågor. Holmberg menar att de representativa processerna: kandi-
datnominering, valrörelsedebatt och väljarnas åsiktsröstning borde ha bäst 
möjligheter att åstadkomma en hög åsiktsöverensstämmelse i de mest politi-
serade frågorna (Holmberg 1996:110). Exempel kan här utgöras av frågor 
om den offentliga sektorns storlek, om inkomstskillnader samt om privatise-
ringar inom sjukvården. Forskning från USA har ofta pekat ut ytterligare 
några faktorer av betydelse för graden av åsiktsöverensstämmelse. En sådan 
faktor är när medborgarna är starkt engagerade i en fråga, på engelska talar 
man här om ”salience” (Burstein 2003:34). En annan faktor utgörs av hur 
samlad eller splittrad den allmänna opinionen är i en fråga. Ju mer homogen 
opinionen är desto enklare är det för den förtroendevalda att få en korrekt 
bild av vad medborgarna tycker (Verba & Nie 1972:319-27, Fenno 1978:4, 
Converse & Pierce 1986:511-16, Kingdon 1989:242-50). 

Det framstår följaktligen som troligt att överensstämmelsen mellan välja-
re och valda skulle kunna påverkas i olika hög grad av medborgarnas poli-
tiska aktivitet beroende på vilken typ av politisk fråga som står i fokus. I 
avsikt att genomföra en något bredare prövning av avhandlingens problem-
ställning genomförs i avhandlingen analyser inom tre olika politikområden. 

Val av politikområden 
Då avhandlingens forskningsfrågor handlar om effekten av medborgarnas 
aktiviteter för att påverka politiskt beslutsfattande framstår det som rimligt 
att välja sådana politikområden som av medborgarna själva anses viktiga och 
betydelsefulla. En strategi kan vara att utgå från de konfliktdimensioner som 
i högst grad bidragit till att strukturera det partipolitiska livet i kommunerna. 
En dimension som står i en klass för sig i detta avseende utgörs av vänster-
högerdimensionen. Sverige anses ofta vara ett land som i ovanligt hög grad 
har kännetecknats av en endimensionell konfliktstruktur och där klasskilje-
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linjen under större delen av 1900-talet, i stort sett ensam, organiserat politis-
ka intressen och strukturerat politiska konflikter (Lipset & Rokkan 1967, 
Gilljam & Holmberg 1995:98-105, Oscarsson 1998). Även om det under 
senare år tillkommit nya konfliktdimensioner visar forskningen att vänster-
högerdimensionen fortfarande utgör ryggraden i det svenska partisystemet 
och behåller sin helt dominerande ställning i förhållande till konkurrerande 
dimensioner (Oscarsson 1998: kap 8). På kommunnivå har under senare år 
vänster-högerkonflikten i hög grad kommit att handla om i vilken utsträck-
ning kommunal verksamhet ska bedrivas i privat eller offentlig regi (jfr Bäck 
2000:102-6).31

1. Den första aspekten av överensstämmelse mellan medborgare och politi-
ker som ska studeras i avhandlingen utgörs av inställningen till att lägga 
ut kommunal verksamhet på privat entreprenad (privatiseringsfrågorna). 

Det är dock inte säkert att de mest omdiskuterade och engagerande frågorna 
i kommunerna enkelt kan föras tillbaka till en gemensam konfliktdimension 
som vid samma tidpunkt ser likadan ut i alla kommuner. Det är inte heller 
säkert att de politikområden och typer av frågor som är av störst relevans för 
medborgarna reflekteras på ett fullständigt sätt av partier och partisystem. 
Av detta skäl genomfördes i anslutning till medborgar- och fullmäktigeenkä-
ten en förberedande intervjustudie vars uppgift var att identifiera de tre mest 
aktuella och omdiskuterade lokala politiska frågorna i varje kommun vid 
tidpunkten för undersökningen. De tre mest omdiskuterade frågorna i kom-
munerna kan sålunda tillhöra inbördes olika konfliktdimensioner. Påfallande 
många av de sammanlagt 120 lokala politiska sakfrågorna visar sig handla 
om olika typer av infrastrukturella satsningar där den politiska diskussionen 
rör sig i gränslandet mellan miljö och ekonomi. En utförligare beskrivning 
av de lokala politiska frågorna återfinns i kapitel 5. 

2. Den andra aspekten av överensstämmelse mellan medborgare och politi-
ker som undersöks i avhandlingen tar sin utgångspunkt i de tre mest om-
diskuterade lokala politiska frågorna vid tidpunkten för studien. (lokala 
politiska frågor) 

31 Henrik Oscarsson som tar sin utgångspunkt i hur väljare uppfattar de politiska partiernas 
positioner på nationell nivå drar slutsatsen att de två mest betydelsefulla dimensionerna vid 
sidan av vänster-högerdimensionen utgörs av en ”autonomi-delegeringsdimension” som 
handlar om inställningen till ny teknik, storskalighet, centralisering och möjligheter till demo-
kratisk kontroll samt en ”kristen-traditionalistisk dimension” (Oscarsson 1998:kap 8).  Det är 
dock tveksamt i vilken utsträckning dessa två dimensioner kan kopplas till konkreta politiska 
frågor på den kommunala nivån. Inom kommunalpolitiken har forskningen ibland pekat mot 
att vänster-högerdimension ibland kompletteras av en grön politisk dimension när man ser till 
hur de politiska partierna positionerar sig i förhållande till varandra (Bäck 2003:63-65).  
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Till sist är det även möjligt att fråga sig om den viktigaste överensstämmel-
sen mellan väljare och valda rör sådana frågor som är etablerade på den 
kommunala dagordningen. I vilken utsträckning är väljare och valda överens 
när det gäller vilka politiska områden som prioriteras i därmed överhuvudta-
get blir föremål för beslutsfattande. Det var ju just frågan om kontrollen över 
den politiska dagordningen som de tidiga pluralisterna kritiserades för att 
bortse ifrån och som var föremål för Verba och Nies undersökning.  

I avsikt att undersöka överensstämmelsen om den politiska dagordningen 
i kommunerna har det i enkäterna till väljare och valda ingått ett frågebatteri 
som undersöker vilken vikt 19 olika kommunala samhällsområden tillmäts i 
förhållande till varandra. En närmare beskrivning av detta mått på åsikts-
överensstämmelse ges i kapitel 5. 

3. Den tredje aspekten av överensstämmelse mellan medborgare och politi-
ker som ska undersökas i avhandlingen utgår från vilka områden av den 
kommunala verksamheten som ska prioriteras i förhållande till andra 
(agendaöverensstämmelsen).

Kanaler för politisk påverkan 
I avhandlingen undersöks betydelsen av fyra olika vägar för medborgarna att 
påverka politikens utfall. Tanken är att (1) valdeltagande, (2) deltagande vid 
sidan av valen, (3) engagemang inom föreningslivet samt (4) vardagliga 
kontakter mellan väljare och valda, sammantaget, i stort sett, ska täcka in de 
möjligheter till politisk påverkan som står medborgarna till buds i en kom-
mun. En viktig avgränsning utgörs dock av att avhandlingen fokuserar på 
vad som kallats ”indirekt politiskt deltagande” och inte undersöker betydel-
sen av ”direkt politisk deltagande”. Med direkt politiskt deltagande avses att 
medborgarna själva är direkt delaktiga i själva beslutsfattandet. Med indirekt 
deltagande avses att medborgare, inom ramen för den representativa demo-
kratin, försöker påverka de beslut som andra har att fatta (se t.ex. Adman 
2004:18-9). Inom den svenska representativa demokratin finns idag vissa 
begränsade möjligheter till direkt deltagande i till exempel brukarstyrelser 
eller folkomröstningar.32 Den huvudsakliga formen av politiskt deltagande 
som står medborgaren till buds utgörs dock av ett indirekt deltagande. 

Enligt en vanlig definition ses politiskt deltagande som: medborgerliga 
aktiviteter som syftar till att påverka vilka politiska beslutsfattare som ska 
tillsättas och/eller dessa beslutsfattares politiska agerande (Verba & Nie 
1972:2, Verba m.fl. 1978:1, Parry m.fl. 1992:16, Adman 2004:19).33 Tradi-

32 För en genomgång av olika former av direkt politiskt deltagande som prövats i svenska 
kommuner se Gilljam, Jodal & Cliffordson (2003). 
33 Denna definition är uttryck för en instrumentell syn på politisk deltagande. Enligt Parry 
m.fl. är det ett sådant synsätt som utgjort utgångspunkten för alla större studier av politiskt 
deltagande i liberala demokratier (Parry m.fl. 1992:9).  
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tionellt ingår såväl valdeltagande som olika former av individuellt och kol-
lektivt deltagande vid sidan av valen i begreppet.34 Om man ser till avhand-
lingens fyra vägar för politisk påverkan är det två som inte självklart ryms 
inom traditionella definitioner av politiskt deltagande och som därför kan 
behöva kommenteras något.  

När det gäller medborgarnas engagemang inom föreningslivet kan detta i 
vissa typer av föreningar vara i hög grad inriktat på att påverka politiska 
beslut samtidigt som det i andra typer av föreningar kan vara helt icke-
politiskt. För de flesta föreningar med någon form av lokal verksamhet dyker 
det dock ibland upp frågor i den kommunala politiken som berör deras in-
tresseområden och som leder till politisk aktivitet. Detta inträffar dock mer 
eller mindre ofta beroende på typ av förening. Frågan om i vilken utsträck-
ning medborgarnas föreningsengagemang kan betraktas som en politisk ak-
tivitet i den mening att det kan kopplas till försök att påverka politikens ut-
fall i kommunerna blir i slutändan en fråga om hur företeelsen operationali-
seras något som diskuteras närmare i kapitel 7.  

De vardagliga kontakterna mellan väljare och valda kan i sammanhanget 
betraktas som en mer udda företeelse då dessa inte traditionellt ingår i defini-
tioner av politiskt deltagande. De vardagliga kontakterna skiljer sig från de 
övriga formerna för politisk påverkan i det avseende att dessa inte på ett 
självklart sätt kan betraktas som en planerad handling utförd i syfte att på-
verka beslut. Tanken är att dessa möten inträffar oavsett behovet att framföra 
en politisk uppfattning men att situationen i sig skapar förutsättningar för 
kommunikation. Även om det är tveksamt om de ”vardagliga kontakterna” 
ryms inom traditionella definitioner av det slag som refererats ovan utgör 
dessa kontakter ett sammanhang inom vilket medborgare har möjlighet att 
informera folkvalda om sina uppfattningar och är därmed relevanta för av-
handlingens problemställning. 

Kanaler, kontaktytor eller ”linkage”? 
I avhandlingens används ofta en terminologi för att beskriva de fyra obero-
ende variablerna som anknyter till deras potentiella funktion när det gäller att 
länka samman medborgare och politiska representanter. Ovan användes ut-
trycket ”vägar för att påverka politikens utfall”. I andra sammanhang talas 
om ”påverkanskanaler” respektive ”kontaktytor”. I den händelse dessa ter-
mer uppfattas ha något olika implikationer är detta, från författarens sida, 
oavsiktligt. Det väsentliga i sammanhanget är det existerar ett antal aktivite-
ter genom vilka medborgaren har möjlighet att kommunicera sina politiska 
uppfattningar i förhållande till den representativa politiska nivån. Det är 

34 Det politiska deltagandet har i Sverige, på empiriska grunder, visat sig kunna indelas i fem 
dimensioner: kontakter, partiaktivitet, manifestationer, protester och röstning. Detta mönster 
liknar i hög grad det som Verba och Nie identifierade i USA och som visat sig i flera andra 
länder (Verba & Nie 1972, Verba m.fl. 1978, Petersson m.fl. 1989:97-100, Adman 2003:23-
5).
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dessa aktiviteter som de fyra kanalerna tillsammans avser att täcka in. Av-
handlingens frågeställning utgörs av i vilken utsträckning nyttjandet av var 
och en av dessa kanaler (eller kontaktytor) har betydelse för de två formerna 
av åsiktsmässig överensstämmelse i kommunerna. Med nyttjande avses när-
mare bestämt hur stor andel av medborgarna som till exempel deltar i all-
männa val, kontaktat en politiker eller som är medlemmar i en lokalt engage-
rad förening. En engelskspråkig term som ibland använts på ett sätt motsva-
rande avhandlingens ”påverkanskanaler” utgörs av ”linkage” (Eulau & Pre-
witt 1973:19-25, Lawson 1988:14). En annan närbesläktad metafor utgörs av 
”channels of access” vilket syftar på de kanaler genom vilka intressen kom-
municeras till politiska beslutsfattare (Hague m.fl. 1998:117). 

Hypoteser
Om man ser till den tidigare forskning som anknyter till avhandlingens tema 
så kan den både beskrivas som omfattande och begränsad. Problemet rör sig 
i gränslandet mellan tre omfattande forskningsområden: representation, poli-
tiskt deltagande och demokratiteori. Det saknas sålunda inte referenser när 
det gäller problemställningens enskilda delar. När det däremot kommer till 
frågan om kopplingen mellan oberoende och beroende variabel, medborgar-
nas påverkansförsök och representativiteten, är den tidigare forskningen inte 
särskilt omfattande. Verbas och Nies samt Susan Hansens bidrag har ägnats 
stort utrymme tidigare i kapitlet eftersom de utgör de enda funna exemplen 
på direkta och fullskaliga analyser av den aktuella problemställningen. I ett 
fåtal fall förekommer därutöver studier som kan belysa delar av problemet 
men som av olika skäl inte besvarar forskningsfrågan.35

Även om omfattningen av den tidigare forskning som direkt angriper pro-
blemet är begränsad är den studie som ändå utförts, det vill säga Verbas och 
Nies, mycket välkänd, baserar sig på en intressant teoretisk modell samt når 
fram till ett relativt tydligt empiriskt resultat. En enda studie utförd vid ett 
tillfälle i tid och rum utgör dock inte ett särskilt stabilt vetenskapligt funda-
ment. Frågan är om undersökningens resultat går att upprepa och i vilken 
utsträckning Verbas och Nies slutsatser är generaliserbara över tid och rum?  

Tidigare i avhandlingen har undersökningens övergripande syfte redovi-
sats. När syftet nu ska preciseras är frågan i vilken form detta ska ske. Med 
tanke på den begränsade tidigare forskningen och osäkerheten när det gäller 
de förväntade resultaten skulle preciseringen kunna formuleras i form av ett 
antal preciserade frågeställningar. Frågeställningar av sådant slag skulle 
avspegla neutrala förväntningar på det förväntade utfallet.

Det har dock i avhandlingen bedömts vara en bättre lösning att precisera 
forskningsproblemet i form av hypoteser. Enligt en vanlig syn på vetenskap 
utgörs dess grundläggande syfte av att utveckla och kritiskt pröva teorier 

35 Exempel på sådana studier utgörs av Parry m.fl. 1992:365-88, Berry m.fl. 1993. 
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(Popper 1963/2002, Rosing 1989:134-6, Gilje & Grimen 1993:81-98, Hollis 
1994:71-76). Principen för en sådan prövning utgörs av att härleda hypoteser 
ur teorierna vilka sedan utsätts för empirisk prövning (Hellevik 1996:42). I 
det aktuella fallet föreligger en teori vars implikationer endast prövats vid ett 
tidigare tillfälle. Ur vetenskaplig synpunkt framstår det därmed som angelä-
get att en andra gång låta teorin och dess implikationer prövas empiriskt. 

Även om sålunda Verbas och Nies teoretiska utsagor om förhållandet 
mellan politiskt deltagande och representativiteten utgör utgångspunkten är 
det inte, i alla avseenden, självklart vilka resultat som utgör de förväntade 
vid en upprepad empirisk prövning. Oklarheten har främst tre orsaker: För 
det första är det inte på alla punkter tydligt vilket utfall Verba och Nies teori 
förutsäger. För det andra kan det diskuteras i vilken utsträckning Verba och 
Nies empiriska resultat egentligen bekräftar teorin. För det tredje framstår 
det som troligt att ett antal kontextuella omständigheter skiljer sig i sådan 
utsträckning mellan det svenska och det amerikanska fallet att resultatet av 
de empiriska prövningarna i viss mån kan förväntas bli olika. I det följande 
förs ett kritiskt resonemang kring ovanstående frågor vilket i slutändan leder 
fram till formulerandet av tre hypoteser. Till att börja med diskuteras valdel-
tagandet och därefter de tre kanalerna för politisk påverkan som är verk-
samma vid sidan av valen. 

De allmänna valen 
Teorin. Enligt teorin om ”differentierad responsivitet” antas valdeltagandets 
nivå påverka överensstämmelsen mellan väljare och valda i positiv riktning. 

Mekanismen som föreslås är att ett högre valdeltagande sätter beslutsfat-
tarna under större press att vara lyhörda i förhållande till den allmänna opi-
nionen. Valdeltagandet anses av Verba och Nie ha en ha en betydande för-
måga att etablera tryck på de politiska ledarna i riktning mot anpassning i 
förhållande till väljarna. Samtidigt konstateras att det genom valen inte 
kommuniceras särskilt mycket detaljerad information om väljarnas uppfatt-
ningar. Resultatet blir, enligt Verba och Nie, att ledarna anpassar sig efter 
hela opinionen i högre grad än efter enbart väljarna: 

By putting relatively diffuse pressure on leaders to respond to citizens but 
without specifying how they should respond (because of the low informa-
tional content of the electoral situation) electoral participation does not result 
in the decline of overall responsiveness that one finds with nonelectoral par-
ticipation […] (Verba & Nie 1972:324-6). 

I den händelse valdeltagarna avviker åsiktsmässigt från hela befolkningen så 
leder denna skevhet sålunda inte till att de folkvalda i någon större utsträck-
ning utsätts för en skev påverkan. De allmänna valen, har enligt teorin, helt 
enkelt inte förmågan att överföra så pass detaljerad information mellan sam-
hällets olika nivåer. I takt med att valdeltagandet ökar antar dock Verba och 
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Nie att de folkvaldas incitament att ta reda på vad folket önskar ska öka. 
Teorin förutsäger sålunda en linjär ökning av överensstämmelsen mellan 
väljare och valda i takt med att valdeltagandet ökar. 

När det gäller valdeltagandet visar sig teorin bekräftas empiriskt av de re-
sultat som redovisas av Verba och Nie samt av Susan Hansen. Valdeltagan-
det uppvisar ett statistiskt signifikant positivt och linjärt samband med över-
ensstämmelsen i de amerikanska lokalsamhällena (Verba & Nie 1972:325, 
Hansen 1972:169).  

Mekanismen? Verba och Nie preciserar dock inte exakt på vilket sätt ett ökat 
valdeltagande skulle sätta ledarna under ökad press. De antyder dock att 
drivkraften i huvudsak skulle utgöras av viljan hos de folkvalda att bli åter-
vald till sitt ämbete (Verba & Nie 1972:48, 322). Det hela framstår som i 
viss mån oklart om man betänker att i den politiska elitgrupp som utgör Ver-
ba och Nies urval är det i det flesta fall endast en person, borgmästaren, som 
väljs direkt av folket.36

Att förekomsten av allmänna val, under förutsättning att det råder ett visst 
mått av elektoral konkurrens, kan ge politiska ledare incitament att vara ly-
hörda och följsamma i förhållande till folket är ingen ovanlig tanke (se t.ex. 
Schumpeter 1942, Downs 1957). Vad som framstår som i mindre grad utrett 
är på vilket sätt valdeltagandets nivå skulle påverka överensstämmelsen mel-
lan väljare och valda. Det är svårt att se något direkt skäl till att incitamenten 
hos de folkvalda att vara responsiva skulle påverkas av skillnader i valdelta-
gandets nivå.  

En alternativ mekanism som inte förekommer hos Verba och Nie men 
som nämns av Susan Hansen utgörs av elektoral selektion. Hansen menar 
att: ”the mechanism of the vote may serve to select out those elected officials 
who tend to favor the policies favored by citizens” (Hansen 1972:176). Tan-
ken är att urvalet av folkvalda skulle blir mer åsiktsrepresentativt i förhållan-
de till hela befolkningen ju större andel av befolkningen som är med och 
röstar (se även Miller & Stokes 1963:50, Kingdon 1989:45-47, Lijphart 
1997:1-4, Griffin & Newman 2005:1207). 

Den svenska kontexten. När det gäller de svenska kommunerna framstår två 
skillnader i förhållande till de amerikanska lokalsamhällena som viktiga. 

36 Susan Hansen, som fördjupar sig mer än Verba och Nie i dessa frågor, visar dessutom att 
det är långt ifrån alla lokalsamhällen i urvalet som uppvisar någon elektoral konkurrens att 
tala om. I mer än hälften av fallen saknar borgmästarkandidaterna exempelvis partianknyt-
ning. Det visar sig dock vara just samhällena med störst konkurrens i samband med val som 
uppvisar den bästa överensstämmelsen mellan väljare och valda (Hansen 1972:214-32). Allra 
bäst visar sig dock överensstämmelsen vara i samhällen som på samma gång uppvisar elekto-
ral konkurrens och ett högt valdeltagande. Intressant nog är det inte bara de folkvalda utan 
även andra ledare som påverkas av den politiska konkurrensen respektive valdeltagandet. Det 
visar sig dock vara de folkvalda ledarna i varje lokalsamhälle som är något mer åsiktsrepre-
sentativa än de övriga ledarna (Hansen 1972:220-33). 
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Den första gäller det politiska systemet. Kommunerna styrs av en folkvald 
och proportionellt sammansatt representativ församling till skillnad från de 
amerikanska samhällena som i de flesta fall leds av en folkvald tjänsteman, 
borgmästaren. Utöver borgmästaren består eliturvalet i den amerikanska 
undersökningen av en mer informell grupp inflytelserika personer definierad 
av forskarna själva. 

En annan potentiellt viktig skillnad är att det genomsnittliga deltagandet i 
de amerikanska lokalvalen på 1960-talet ligger på en nivå långt under dagens 
svenska. Med utgångspunkt från Hansen framgår det att andelen väljare som 
valt att registrera sig inför de lokala valen i genomsnitt uppgick till 41,7 
procent med en standardavvikelse på 14,6 procent (Hansen 1972:322). Detta 
kan jämföras med det svenska kommunvalet 1998 där det genomsnittliga 
deltagandet bland kommunerna i urvalet uppgick till 79,2 procent med en 
standardavvikelse på 2,3 procent. Nivåskillnaden är avsevärd men det kan 
vara nog så viktigt att uppmärksamma standardavvikelsens storlek. Valdel-
tagandet visar sig variera i betydligt högre grad mellan de amerikanska lo-
kalsamhällena än bland de svenska kommunerna. 

Om det var svårt att i den amerikanska kontexten föreställa sig hur valdel-
tagandets nivå skulle påverka incitamenten hos de politiska ledarna att vara 
lyhörda och följsamma i förhållande till opinionen framstår det som ännu 
svårare i de svenska kommunerna. I kommunerna är politiken i högre grad 
partibaserad. Enskilda ledamöter värderas inte av väljarna i samma utsträck-
ning utifrån sitt eget agerande utan utifrån partiets kollektiva utfästelser och 
prestationer. En möjlighet är att betrakta partierna som de aktörer vilkas 
incitamentsstruktur skulle påverkas av valdeltagandets nivå. Men det för 
bara upp frågan på en högre nivå. Varför skulle politiska partier vara mer 
lyhörda och följsamma i förhållande till medborgaropinionen i samhällen där 
en större andel deltar i valen? 

I ett politiskt system som det svenska framstår det dock, åtminstone teore-
tiskt sett, som om selektionsmekanismen skulle ha goda förutsättningar att 
verka. Jörgen Westerståhl har exempelvis menat att det är just i och med det 
proportionella valsystemet och partier som företräder väsentliga åsiktsrikt-
ningar som det blir möjligt att direkt representera åsikter. ”Vad som avspeg-
las blir åsiktsfördelningen inom befolkningen sådan den kommer till uttryck 
genom fördelningen av partisympatierna vid valen” (Westerståhl 1985:22-
3).37 Tanken är sålunda att i ett flerpartisystem ska det stora flertalet medbor-
gare kunna rösta på ett parti vars partiprogram någorlunda väl överensstäm-
mer med de egna åsikterna. När sedan dessa partier företräds i fullmäktige i 
proportion till sitt väljarstöd blir resultatet en god åsiktsöverensstämmelse. I 

37 Westerståhl menar vidare att det, ur svensk synpunkt, är otillfredsställande att den veten-
skapliga diskussionen, genom att i så hög grad vara anglosaxisk, är knuten till ett system med 
majoritetsval i enmansvalkretsar. Hans uppfattning är att det proportionella valsystemet avser 
att tillgodose andra mål än majoritetsvalsystemet (Westerståhl 1985:22-3). 
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takt med att valdeltagandet ökar blir sedan åsiktsrepresentationen i förhål-
lande hela befolkningen allt bättre då fler medborgare är delaktiga i att avgö-
ra styrkeförhållandena i fullmäktige. 

Väljare och icke-väljare. Ett villkor för att valdeltagandet genom elektoral 
selektion ska ge upphov till ökad åsiktsrepresentativitet är dock att det före-
ligger en åsiktsskillnad mellan väljare och soffliggare som kan fångas upp av 
ett ökat valdeltagande. Inom amerikansk statsvetenskap har det länge ansetts 
som känt att icke-röstarna visserligen avviker tydligt från röstarna i socialt 
hänseende men att åsiktsskillnaderna mellan de två grupperna är mycket 
begränsade (Wolfinger & Rosenstone 1980:105-114, Shaffer 1982:509, Ver-
ba m.fl. 1995:204-6, Verba 2003:670). Svensk forskning på riksnivå har på 
ett likartat sätt visat att åsiktsskillnaderna mellan de som röstar och de som 
inte gör det är små och att det inte skulle ske några dramatiska förändringar 
av mandatfördelningen ens om valdeltagandet hypotetisk skulle ökas till 100 
procent (Holmberg & Oscarsson 2004:19). Ett undantag utgörs dock av va-
len till EU-parlamentet där valdeltagandet i Sverige ligger så lågt som kring 
40 procent. Analyser av dessa val har visat att påtagliga skillnader i mandat-
fördelningen skulle uppstå om samtliga soffliggare istället valt att rösta (Os-
carsson & Holmberg 2005:135-6).  

Mot bakgrund av de begränsade åsiktsskillnader som visat sig i tidigare 
studier av väljare och icke-väljare i Sverige framstår det som tveksamt om 
valdeltagandet, genom den elektorala selektionsmekanismen, kan förväntas 
ge utslag på åsiktsrepresentativiteten i kommunerna. De begränsade åsikts-
skillnaderna i kombination med det jämförelsevis höga deltagandet i kom-
munalvalet och den blygsamma variationen mellan kommunerna bidrar till 
denna slutsats. 

Perception. Resonemanget har så långt gällt kopplingen mellan valdeltagan-
de och åsiktsöverensstämmelse. När det gäller den perceptiva överensstäm-
melsen framstår det som ännu svårare att se hur denna skulle påverkas av 
valdeltagandets nivå. Den elektorala selektionen föreställs ske med utgångs-
punkt från åsikter eller möjligen partipreferenser men knappast utifrån ly-
hördhet i förhållande till opinionen. 

Hypotesen om att ett högre valdeltagande skulle sätta ledarna under större 
press att vara lyhörda och följsamma har tidigare i detta avsnitt ifrågasatts. 
Om denna så kallade ”incitamentsmekanism” ändå skulle visa sig vara verk-
sam vore det dock rimligt att förvänta sig att förbättrad åsiktsöverensstäm-
melse skulle föregås av en förbättrad kännedom om medborgarnas önske-
mål.

Sammanfattning 
De allmänna valen har konstaterats var en form av politiskt deltagande som i 
första hand ger medborgarna möjlighet att utöva kontroll över de folkvalda 
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representanterna. Valens kommunikativa kapacitet, det vill säga förmågan att 
förmedla information om medborgarnas preferenser i enskilda frågor har 
bedömts vara mer begränsad. Två möjliga kopplingar mellan valdeltagandets
nivå och överensstämmelsen mellan väljare och valda har diskuterats. Den 
första mekanismen utgörs av elektoral selektion. Med detta avses att ju större 
andel av medborgarna som, genom att rösta, medverkar till att avgöra den 
representativa församlingens åsiktsmässiga sammansättning desto mer repre-
sentativ kan denna förväntas bli i förhållande till alla medborgare. Den andra 
mekanismen går ut på att valdeltagandets nivå skulle påverka de folkvaldas 
incitament att vara lyhörda och följsamma i förhållande till alla medborgares 
uppfattningar. Tanken går ut på att de folkvalda skulle uppleva sig stå under 
större press från medborgarkollektivet i den händelse valdeltagandet är stör-
re, ägna större ansträngning åt att ta reda på vad folket vill och i slutändan 
justera sina uppfattningar i riktning mot medianväljaren. 

Ovan har vissa tvivel uttryckts angående förutsättningarna för valdelta-
gandet att påverka representativiteten i Sveriges kommuner. Samtidigt förut-
säger dock teorin om ”differentierad responsivitet” ett positiv och linjärt 
samband vilket även får stöd av de amerikanska empiriska resultaten. Argu-
menten mot att resultaten av den amerikanska undersökningen ska upprepas i 
den svenska kontexten framstår dock, på denna punkt, som starkare än ar-
gumenten för. Avhandlingens första hypotes går sålunda stick i stäv med 
”teorin om differentierad responsivitet”: 

Hypotes 1 
Valdeltagandet förväntas inte uppvisa en effekt, i positiv eller negativ rikt-
ning, på den åsiktsmässiga eller perceptiva överensstämmelsen i svenska 
kommuner. 

Politiska påverkanskanaler vid sidan av valen 
Teorin. Om man ser till avhandlingens tre övriga kanaler för politisk påver-
kan: (1) politiskt deltagande vid sidan av valen, (2) engagemang inom före-
ningslivet samt (3) vardagliga kontakter mellan väljare och valda, ser förut-
sättningarna annorlunda ut än när det gäller valdeltagandet. Dessa tre kanaler 
kan, enligt teorin om ”differentierad responsivitet”, i högre grad antas vara 
effektiva när det gäller att överföra information om medborgarnas politiska 
uppfattningar till de politiska representanterna. De bidrar dock inte på något 
direkt sätt till att avgöra vilka de politiska representanterna ska vara. Med 
den terminologi som införts är dessa kanaler i högre grad kommunikativa
samtidigt som de utövar en lägre grad av kontroll. Enligt teorin kan den på-
verkan som dessa påverkanskanaler utövar på överensstämmelsen bäst be-
skrivas som en kurvlinjär, U-formad funktion.  

En utgångspunkt för teorin om ”differentierad responsivitet” är att de po-
litiska ledarna faktiskt tar intryck av vad de medborgare som försöker påver-
ka beslut har att säga. I den mån dessa aktiva medborgare är åsiktsmässigt 
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representativa för hela befolkningen leder deras påverkansförsök till att en 
balanserad bild av medborgaropinionen förmedlas. I den mån de aktivas 
uppfattningar avviker från flertalets blir bilden istället skev. När det gäller 
den typ av politiska påverkansförsök som utövas vid sidan av valen har des-
sa nästan alltid visat sig vara skevt fördelat inom befolkningen. Välutbildade 
och i övrigt resursstarka personer har i högre grad än andra visat sig vara 
aktiva (Petersson m.fl. 1989:201-10, Parry m.fl. 1992:63-84, Verba m.fl. 
1995:186-202, Lijphart 1997:1-7, Petersson m.fl. 1998:79-95). Det är sålun-
da i högre grad rimligt att förvänta sig en snedvridning av representativiteten 
som ett resultat av dessa former av politisk påverkan än av deltagandet i 
allmänna val. Det är av denna anledning som teorin förutsäger ett U-format 
samband mellan nyttjandet av dessa kanaler och representativiteten. Ett 
måttligt nyttjande av dessa kanaler är sämre än inget deltagande alls efter-
som en måttligt stor grupp av aktiva medborgare, enligt teorin, är som mest 
socialt och åsiktsmässigt skevt sammansatt (se figur 2.1). 

Verba och Nie lyfter fram två omständigheter under vilka politiska påver-
kansförsök vid sidan av valen skulle kunna verka i riktning mot ökad över-
ensstämmelse mellan väljare och valda. 

1. Inklusivitet: Den första utgörs av att det politiska deltagandet är så om-
fattande att en betydande andel av befolkningen är aktiv. I takt med att 
deltagandet ökar övergår gruppen av politiskt aktiva medborgare gradvis 
från att vara exklusiv och åsiktsmässigt skev till att bli inklusiv och 
åsiktsmässigt balanserad. 

2. Konsensus: Den andra möjligheten utgörs av att de medborgare som 
deltar politiskt är så åsiktsmässigt lika de som inte deltar att de aktiva i 
princip alltid är representativa för alla medborgare. En sådan situation 
kan uppstå om alla medborgare är tämligen överens i en given politisk 
fråga eller om de politiskt aktiva utgör ett mer eller mindre slumpmäs-
sigt urval av befolkningen. 

Teori och empiri. När det gällde valdeltagandet visade sig de empiriska re-
sultaten motsvara de teoretiska förväntningarna. Om man istället ser till det 
lokala politiska engagemanget som äger rum vid sidan av valen förefaller det 
finnas vissa avvikelser. Verba och Nie redovisar ingen enskild analys av 
sambandet mellan detta engagemang och representativiteten. Susan Hansens 
analyser av samma data visar dock tydligt att det inte går att urskilja ens ett 
svagt linjärt samband. Ingen av de amerikanska forskarna redovisar en ana-
lys av huruvida det lokala politiska engagemanget uppvisar det förväntade 
kurvlinjära sambandet med representativiteten. 

Först sedan Verba och Nie fört in ytterligare en faktor i analysen redovi-
sar de en analys av sambandet mellan det lokala politiska engagemanget och 
representativiteten. Denna faktor utgörs av i vilken utsträckning de politiskt 
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aktiva medborgarnas politiska uppfattningar skiljer sig från de politiskt pas-
sivas uppfattningar. Som tidigare diskuterats i samband med figur 2.3 pekar 
resultaten mot att det skulle förekomma en interaktionseffekt. I samhällen 
med högre grad av ”konsensus” förbättras representativiteten i takt med att 
det lokala politiska engagemanget blir större och i samhällen med lägre grad 
av ”konsensus” minskar representativiteten i takt med det lokala engage-
mangets nivå.38

Verba och Nie tycks mena att resultaten i huvudsak stöder teorin om ”dif-
ferentierad responsivitet”. Den negativa effekten av det lokala politiska en-
gagemanget vid sidan av valen i samhällen med lägre grad av ”konsensus” 
förklarar Verba och Nie med att de lokalt engagerade medborgarna utgör en 
minoritet av befolkningen även i de samhällen där aktivitetsnivån är som 
högst (Verba & Nie 1972:323). Som Susan Hansen har påpekat framstår det 
dock som något motsägelsefullt, i ljuset av teorin, att representativiteten 
uppvisar ett tydligare samband med valdeltagandet än med deltagandet vid 
sidan av valen (Hansen 1975:1182).39

Den svenska kontexten. Även när det gäller det lokala politiska engagemang-
et vid sidan av valen i svenska kommuner är det dock befogat att fråga sig i 
vilken utsträckning åsikterna hos de aktiva och passiva medborgarna skiljer 
sig åt. Om skillnaderna skulle visa sig vara obetydliga, och om detta gällde i 
alla kommuner, framstår det som mindre troligt att det skulle finnas ett sam-
band mellan medborgarnas politiska aktivitetsnivå och representativiteten. 
Tidigare forskning inom detta område ger dock inget entydigt svar.40

När det gäller de tre påverkanskanalerna som är verksamma vid sidan av 
valen är det svårt att se några uppenbara omständigheter som pekar i riktning 
mot att teorin om ”differentierad responsivitet” skulle vara mindre tillämpbar 
i den svenska än den amerikanska kontexten. Tvärtom borde det faktum att 
samtliga politiska ledare i de svenska kommunerna (som ingår i undersök-

38 Det var dock endast det negativa sambandet i samhällen med stora åsiktsskillnader som var 
statistiskt signifikant.
39 Poängen är att teorin om ”differentierad responsivitet” framstår som mer tillämplig på de 
former av deltagande som äger rum vid sidan av valen än när det gäller deltagandet i kommu-
nalvalet. Skälen är, som tidigare diskuterats, att valdeltagandet är mindre skevt fördelat inom 
befolkningen än andra former av deltagande, att åsiktsskillnaderna mellan de som deltar och 
de som inte deltar i valen visat sig vara små, samt att det är svårt för de folkvalda att ur valre-
sultatet på en mer detaljerad nivå utläsa vad väljarna egentligen önskar i enskilda frågor.  
40 Amerikansk forskning visar att attitydskillnaderna i ekonomiska fördelningsfrågor är små 
mellan aktiva och passiva medborgare (Verba m.fl. 1995:211). Brittisk forskning har visat att 
när det gäller prioriteringar på den lokala dagordningen är skillnaderna små men av substanti-
ell betydelse (Parry m.fl. 1992:359-60). Svensk forskning har visat att skillnaderna mellan 
prioriteringar på den politiska dagordningen, åtminstone inom vissa samhällsområden, skiljer 
sig ganska påtagligt mellan dem som är politiskt aktiva och icke-aktiva (Petersson m.fl. 
1998:102-8). Se även Lundberg 2005 som visar att åsiktsskillnaderna mellan aktiva och pas-
siva medborgare inom det välfärdspolitiska området är små. 
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ningen) är folkvalda bidra till ökade förutsättningar för teorins implikationer 
att slå igenom. 

Åsikter eller perception. När det gäller de tre påverkanskanalerna som är 
verksamma vid sidan av valen framstår det som rimligt att tänka sig att akti-
viteten, i ett första steg, skulle bidra till att påverka de folkvaldas kännedom 
om opinionen. Det är ju just information om preferenser som dessa påver-
kansformer förväntas förmedla. Det är dock, som tidigare diskuterats, inte 
säkert att en ökad aktivitetsnivå leder till att en bättre bild av opinionen för-
medlas. Enligt teorin om ”differentierad responsivitet” kan vissa höjningar 
av aktivitetsnivån leda till att en skevare bild förmedlas.  

I ett andra steg, som ett resultat av att de folkvaldas perceptioner påver-
kats, är det sedan tänkbart att den förändrade bilden av opinionen ger upphov 
till förändrade attityder och uppfattningar hos de folkvalda.41 Det vore dock 
förvånande om de folkvaldas åsikter skulle visa sig påverkas av medborgar-
nas aktiviteter utan att deras perceptioner påverkades. Detta skulle i så fall 
antyda att de folkvalda på ett mer undermedvetet plan påverkades av den 
bild av opinionen som de exponeras för.  

Sammanfattning 
Det förefaller sammanfattningsvis som att teorin om ”differentierad respon-
sivitet” inte får samma entydiga stöd av empirin när det gäller det lokala 
politiska engagemanget som när det gällde valdeltagandet. Analysen där 
åtskillnad görs mellan samhällen med olika grad av ”konsensus” utgör för-
visso en elegant illustration av teorin men rent statistiskt framstår beläggen 
som svaga. Trots vissa tveksamheter när det gäller hur den amerikanska un-
dersökningens resultat ska tolkas är det dock relativt tydligt vilket utfall som 
med utgångspunkt från teorin kan förväntas i avhandlingens undersökning. 
Det föreligger inte heller några starka argument för att de processer som 
anses leda till detta utfall skulle vara mindre effektiva i den svenska kontex-
ten. Två hypoteser formuleras sålunda enligt följande: 

Hypotes 2 
Medborgarnas nyttjande av de tre påverkanskanalerna verksamma vid sidan 
av valen förväntas uppvisa en kurvlinjärt, U-formad, effekt på den åsikts-
mässiga respektive perceptiva överensstämmelsen i kommunerna. 

41 Skälen till att de folkvalda skulle anpassa sina egna åsikter i riktning mot hur de uppfattar 
medborgaropinionen kan se ut på olika sätt. Det kanske vanligaste synsättet utgörs av att det 
handlar om ett rationellt övervägande hos den folkvalde i syfte att maximera möjligheterna till 
förnyat förtroende från väljarna i nästa val (Arnold 1990: 3-16, Kingdon 1989:60-68, Esaias-
son & Holmberg 1996:50). En annan möjlighet är att det i högre utsträckning handlar om 
synen på rollen som förtroendevald och det beteende som förväntas följa med uppdraget 
Eulau m.fl. 1959, Pitkin 1967:144-67, Converse & Pierce 1986:493-9). 
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Hypotes 3 
De tre påverkanskanalerna verksamma vid sidan av valen förväntas uppvisa 
en effekt på den åsiktsmässiga respektive perceptiva överensstämmelsen 
som är negativ vid låga nivåer av ”konsensus” och som förändras i positiv 
riktning i takt med att graden av ”konsensus” ökar.  

Med ”konsensus” avses den åsiktsmässiga likheten mellan politiskt aktiva 
och passiva medborgare i en kommun. 
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3. Metod och undersökningsdesign 

Analysobjektet
De flesta undersökningar av representativiteten mellan väljare och valda har 
utförts på nationell nivå (Erikson m.fl. 1993:2). Det finns dock ett antal för-
delar med att studera denna typ av frågor på nivåer under den nationella. 
Den mest uppenbara fördelen är att det på subnationell nivå existerar ett stort 
antal politiska enheter som sett till de politiska institutionernas utformning i 
hög grad liknar varandra. Om man på nationsnivå vill få tillgång till mer än 
ett enda fall är forskaren hänvisad antingen till jämförelser mellan länder 
med mer eller mindre olikartade politiska system eller till jämförelser över 
tid. Att genomföra en jämförande analys inom en språkligt och kulturellt 
jämförelsevis homogen grupp politiska enheter underlättar även utformning-
en av analysinstrument och tolkning av resultat.  

Som analysenhet har i avhandlingen valts de svenska primärkommunerna. 
En rimlig fråga utgörs av i vilken utsträckning kommunerna, ur politisk och 
ekonomisk, synvinkel kan anses tillräckligt betydelsefulla för att motivera en 
studie. Redan i regeringsformens första paragraf slås fast att den svenska 
folkstyrelsen ”förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt 
statsskick och genom kommunal självstyrelse” (RF 1.1). Kommunerna kan 
därmed anses givits en framskjuten plats i Sveriges officiella demokratitolk-
ning (Petersson 1994:68). En något annan fråga är dock i vilken utsträckning 
kommunerna i praktiken åtnjuter självständighet i förhållande till staten och i 
vilken utsträckning de av sina invånare uppfattas som en väsentlig politisk 
arena? 

I ett internationellt perspektiv kännetecknas kommunerna i de nordiska 
länderna, inte minst i Sverige, av en omfattande beslutskompetens. Den 
danske statsvetaren Christian Albrekt Larsen menar att de skandinaviska 
välfärdsstaterna i hög grad baserar sin verksamhet på ett unikt system av 
starkt decentraliserade kommuner (Larsen 2002:317, Lidström 2003:18).  
Olof Petersson konstaterar att kommunerna i de nordiska länderna har vida 
befogenheter och ett jämförelsevis stort utrymme för självstyrelse (Petersson 
1994:23-4, Lidström 2003:26). I Sverige manifesteras detta i att ungefär 70 
procent av de offentliga utgifterna är allokerade till den lokala nivån (Bäck 
m.fl. 2000:33-34, Wide & Gustafsson 2001:12). En omfattande budget be-
höver dock inte i sig utgöra uttryck för autonomi i förhållande till den natio-
nella nivån. Ett sätt att avgöra graden av självständighet kan vara att se till 
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hur stor del av kommunernas intäkter som utgörs av statliga anslag i förhål-
lande till skatter och avgifter uttagna på den kommunala nivån. I detta avse-
ende uppvisar Sveriges kommuner en internationellt sett hög grad av obero-
ende då mindre än 20 procent av intäkterna utgörs av statsbidrag (Halvarson 
1995:156, Bäck 2003:47).  

Den kanske viktigaste frågan utgörs dock av i vilken utsträckning kom-
muninvånarna ser kommunen som en relevant politisk enhet. Om medbor-
garna uppfattar att kommunen saknar inflytande över deras vardag finns 
ingen anledning för dem att engagera sig varken på valdagen eller vid någon 
annan tidpunkt. Mycket tyder dock på att medborgarna uppfattar kommu-
nerna som betydelsefulla. I denna avhandling redovisas exempelvis en jäm-
förelse som visar att den övervägande delen av allt politiskt deltagande vid 
sidan av valen tycks vara riktat mot den kommunala politiska nivån (se kapi-
tel 6). En annan undersökning visar att 66 procent av svarspersonerna in-
stämmer i påståendet att de är intresserade av samhällsfrågor i sin egen 
kommun (Svenska Kommunförbundet 2004:20, se även Petersson m.fl. 
1997:94). Till detta kommer en alltmer vanligt förekommande röstsplittring i 
de allmänna valen vilket indikerar att medborgarna i rollen som väljare ser 
den kommunala politiken som något annat den nationella (Johansson m.fl 
2001:78-9, Holmberg & Oscarsson 2004:92-3). 

Ytterligare en fråga utgörs av hur generaliserbar forskning utförd på den 
kommunala nivån är. Kan resultaten av den undersökning som redovisas i 
avhandlingen utan vidare generaliseras till att gälla även den nationella nivån 
och vilken utsträckning säger den något om likartade politiska processer 
utanför Sveriges gränser? En första reflektion är att mångfalt fler medborga-
re sannolikt engagerat sig i politisk kommunikation med beslutsfattare på 
lokal nivå än på nationell nivå. Det föreligger sannolikt en skillnad i omfatt-
ning och utbredning som kan påverka förutsättningarna för generalisering av 
forskningsresultaten till politiska enheter av helt annan storleksordning. När 
det gäller generalisering utanför Sveriges gränser är det troligt att olika 
aspekter av det politiska systemets utformning kan ha betydelse för de pro-
cesser som studeras i avhandlingen. Något som ofta framhålls är exempelvis 
de skilda förutsättningar för åsiktsbildning och kommunikation mellan välja-
re och valda som uppstår i majoritära tvåpartisystem i förhållande till propor-
tionella flerpartisystem (se Granberg & Holmberg 1988, Powell 2000).  

Undersökningen 
Datamaterialet som ligger till grund för denna avhandling insamlades genom 
två olika postenkäter under år 2001. Den ena enkäten riktades till 100 
slumpmässigt utvalda invånare i åldrarna 18-75 år i var och en av 40 svenska 
kommuner. Den andra riktades till samtliga ordinarie fullmäktigeledamöter i 
samma 40 kommuner. Totalt ingick 4000 kommuninvånare och 2112 leda-



60

möter i de två urvalen. Ansvarig för frågeformulärens utformning och under-
sökningens praktiska genomförande har varit avhandlingsförfattaren. 

Kommunurvalet
Vid tillfället för urvalsdragningen fanns i Sverige 289 kommuner. Den se-
nast tillkomna kommunen Nykvarn, som bildades 1999, uteslöts från urvals-
ramen på grund av den korta tid kommunen hunnit fungera som en politisk 
enhet. Därutöver uteslöts även de tre storstadskommunerna: Stockholm, 
Göteborg och Malmö med anledning av sin kraftigt avvikande folkmängd. 
Därmed ingick 285 kommuner i ramen för urvalet av kommuner. Inför urva-
let indelades kommunerna i 20 strata. Stratifieringen utfördes av två skäl: 

1. För att säkerställa att samtliga svenska kommuninvånare i åldrarna 18-
75 år skulle ha samma statistiska sannolikhet att bli utvalda. Något som i 
sin tur innebär att de individer som i slutändan kommer att ingå i urvalet 
kan betraktas som ett representativt urval av hela den svenska befolk-
ningen.

2. För att med utgångspunkt från på förhand tillgängliga data i så hög grad 
som möjligt säkerställa en variation mellan kommunerna i ett antal för 
undersökningen centrala variabler. 

Proceduren för att genomföra ett slumpmässigt urval av kommuner och sam-
tidigt låta alla Sveriges invånare i åldern 18-75 år ha samma chans att kom-
ma med utgjordes av att låta vart och ett av de stratum som kommunerna 
indelades i innehålla en lika stor del av den svenska befolkningen. Detta 
innebär att vissa stratum kan innehålla många kommuner med få invånare 
samtidigt som andra kan innehålla färre kommuner med ett större invånaran-
tal. Kommunerna indelades sålunda i 20 strata vilka vart och ett skulle inne-
hålla 1/20 av individpopulationen i hela riket. Detta innebär att folkmängden 
inom varje stratum skulle approximera 277 685 personer i det aktuella ål-
dersintervallet1.  Från varje stratum skulle sedan två kommuner dras slump-
mässigt.

Stratifiering av kommunerna 
Utgångspunkten för stratifieringen utgjordes av 14 olika variabler som på 
olika sätt skulle fånga in väsentliga demografiska, socioekonomiska samt 
politiskt kontextuella egenskaper hos kommunerna. Ett första steg var att 
reducera variablerna till ett mer hanterligt antal. Detta åstadkoms med hjälp 
av en principalkomponentanalys i vilken 13 av variablerna ingick. Såväl 
Kaiser´s kriterium som en grafisk utvärdering (scree-plot kriteriet) visade sig 

1 Beräkningen av folkmängden baserad på antalet kommuninvånare 20 år och äldre enligt 
SCB (000101). 
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peka mot att en lösning med fyra faktorer var den mest effektiva. Fyra index 
skapades med utgångspunkt från dessa dimensioner genom att beräkna så 
kallade ”factor scores”.2

I nästa steg användes en hierarkisk agglomerativ klustringsprocedur för 
att med utgångspunkt från de 285 kommunerna skapa 20 strata. De ingående 
variablerna i analysen utgjordes av varje kommuns värde i förhållande till 
faktoranalysens fyra dimensioner samt av ett mått på antalet registrerade 
ideella föreningar i kommunerna.

Villkoret att en lika stor andel av befolkningen skulle ingå i varje stratum 
gjorde att en något komplicerad och stegvis klustringsprocedur fick tilläm-
pas3. En utförlig beskrivning av klustringsproceduren ges i appendix. 

Av tabell A.2 som redovisas i tabellbilagan (appendix A) framgår att stra-
tifieringen av kommunerna förmår förklara mellan 21 och 90 procent av 
variansen i de enskilda variablerna. Sedan kommunerna indelats i 20 stratum 
drogs två kommuner slumpmässigt från varje stratum för att uppnå de 40 
kommuner som utgör undersökningens kommunurval.  

Hur representativt är urvalet av kommuner? 
En jämförelse mellan de 285 kommunerna i urvalsramen och urvalet av 40 
kommuner ger en bild av hur representativa de 40 kommunerna i olika avse-
enden är i förhållande till hela populationen av kommuner. En viss avvikelse 
är här att förvänta med tanke på att den specifika urvalsmetod som använts 
ökar sannolikheten för att folkrika kommuner ska komma att ingå i urvalet. 

Jämförelsen som redovisas i tabell 3.1 visar som förväntat att den tydli-
gaste avvikelsen gäller folkmängden. Den genomsnittliga folkmängden i alla 
kommuner uppgår till 26 000 personer samtidigt som den i urvalets kommu-
ner uppgår till drygt 45 000 personer. Eftersom folkmängden ofta hänger 
samman med en uppsättning andra faktorer går det även för dessa att iaktta 
vissa skillnader mellan urval och population. Det visar sig exempelvis att 
befolkningstätheten och andelen invånare bosatta i tätorter är något högre i 
urvalet. Om man ser till befolkningen i sig visar det sig att utbildningsnivån i 
urvalet tycks vara något högre. Detta gäller såväl om man jämför den andel 
av befolkningen som har den lägsta utbildningsnivån som om jämförelsen 
gäller den mest välutbildade kategorin. Även andelen invånare födda utanför 
de nordiska länderna visar sig vara något högre i urvalets kommuner. När det 
gäller befolkningens ålderstruktur visar sig däremot skillnaderna mellan 

2 I detta fall har Thurstone’s ”least square regression approach” använts (”method regression” 
i SPSS). Principen går ut på att för varje ingående variabel och varje dimension beräkna re-
gressionsvikter med utgångspunkt från dels de ingående variablernas korrelation med var-
andra dels utifrån korrelationen mellan principalkomponentanalysens faktorer och de enskilda 
variablerna (Grice 2001:433)  
3 I normalfallet är man vid klusteranalys intresserad av att åskådliggöra ”naturliga” mönster 
och konfigurationer i datamaterialet. I sådana fall är man inte intresserad av att ålägga proce-
duren restriktioner utifrån, exempelvis att grupperna ska vara lika stora med avseende på 
invånarantal. 
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urval och population vara små. Något som även kan konstateras när det gäll-
er medelinkomsten i kommunerna. Inte heller andelen kvinnor i befolkning-
en, andelen förvärvsarbetande eller andelen öppet arbetslösa uppvisar några 
anmärkningsvärda skillnader mellan urval och population. Om man till sist 
ser till ett antal faktorer som avspeglar den kommunal politiska arenan visar 
det sig finnas en något större andel kvinnor bland fullmäktigeledamöterna i 
urvalets kommuner än i populationen. Det visar sig även att fullmäktigele-
damöterna i urvalets kommuner uppvisar en något högre medelinkomst än 
ledamöterna i hela populationen. En annan skillnad gäller andelen borgerliga 
röster som är mindre i urvalet än i populationen. En starkt bidragande orsak 
till detta visar sig vara att andelen röster på Centerpartiet är större i popula-
tionen än i urvalet4. När det gäller antalet partier som är representerade i 
fullmäktige samt när det gäller deltagande i kommunalvalet 1998 visar sig 
inga tydliga skillnader mellan urval och population. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det på vissa punkter finns avvikelser 
mellan de 285 kommunerna i urvalsramen och de 40 som ingår i urvalet. En 
viktig orsak till avvikelserna framträder om man ser till fördelningen av oli-
ka kommuntyper i urvalet respektive populationen. I urvalet ingår 32,5 pro-
cent av kommunerna i kategorin ”större städer” vilket kan jämföras med 9,1 
procent i hela populationen. Med undantag för skillnaden när det gäller in-
vånarantal framstår sammanfattningsvis inga av de observerade skillnaderna 
som dramatiskt stora. 

4 Andelen röster på Centerpartiet i kommunalvalet 1998 uppgår bland de 285 kommunerna i 
genomsnitt till 12,4 procent vilket ska jämföras med 8,7 procent i urvalets kommuner. 
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Tabell 3.1. Jämförelse mellan kommunurvalet och kommunerna som ingår i urvals-
ramen när det gäller ett antal demografiska, socioekonomiska och politiskt kontex-
tuella faktorer. 

Kommunegenskap Genomsnitt samtliga 
kommuner (285) 

Genomsnitt urvalet 
(40)

Folkmängd 26 008 45 638 
Landareal (km2) 1435 1505 
Invånare/km2 102,7 111,2 
Tätortsboende (%) 73,5 79,7 
Andel av befolkningen 0-6 år (%) 7,7 7,7 
Andel av befolkningen 7-19 år (%) 17,3 16,8 
Andel av befolkningen 20-64 år (%) 56,1 57,1 
Andel av befolkningen 65- år (%) 18,9 18,4 
Medelålder 41,4 41,2 
Andel kvinnor i befolkningen (%) 49,9 50,3 
Andel utrikes födda utom norden (%) 4,9 5,7 
Andel förvärvsarbetande 20-64 år (%) 76,5 75,6 
Andel öppet arbetslösa 16-64 år (%) 3,4 3,5 
Medelinkomst (kr) 193 900 196 200 
Andel invånare med endast  
grundskoleutbildning (%) 23,4 21,7 
Andel invånare med minst 3 år  
eftergymnasial utbildning (%) 11,5 13,3 
Borgerliga röster i  
kommunalvalet 1998 (%) 43,9 40,8 
Antal partier i fullmäktige 1998 7,3 7,3 
Deltagande i kommunalvalet 1998 (%) 79,3 79,2 
Andel kvinnor i fullmäktige 1998 (%) 41,3 43,5 
Medelinkomst Kf-ledamöter 1998 (kr) 242 985 252 734 
Medelålder fullmäktigeledamöter 1998 49,3 49,1 
Andel utrikes födda ledamöter 1998 (%) 5,2 5,0 

Kommentar: Genomsnittet för 285 kommuner gäller samtliga Sveriges kommuner 
vid tillfället för undersökningen utom de tre storstadskommunerna samt den nybil-
dade kommunen Nykvarn. För närmare beskrivning av variabler se appendix G. 

Medborgarenkäten
Sedan de 40 kommunerna valts ut för att ingå i undersökningen genomfördes 
ett slumpmässigt urval av 100 invånare i åldern 18-75 år från varje kommun. 
Uppdraget att genomföra slumpurvalet ur statens personadressregister 
(SPAR) lades ut på företaget SEMA Infodata AB5.  I tabell D.1 som åter-
finns i tabellbilagan (appendix D) redovisas antalet besvarade enkäter samt 
svarsfrekvensen kommunvis. Om man ser till de enskilda kommunerna visar 
sig den lägsta svarsfrekvensen bland medborgarna uppgå till 55,0 procent 
och den högsta till 77,6 procent. Sett till hela urvalet besvarades enkäten av 
2587 personer vilket innebär en justerad svarsfrekvens på 65,8 procent sedan 

5 Enligt tillstånd från Statens personadressregisternämnd (89/2001). 
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hänsyn tagits till att 68 medborgare av olika skäl visat sig vara fysiskt oför-
mögna att besvara enkäten eller av annat skäl fallit bort.6  I tabell 3.2 redovi-
sas olika bortfallskategorier bland medborgarna. 

Tabell 3.2. Bortfallskategorier i medborgarundersökningen. 

Bortfallskategori Antal Andel av samtliga 
(%) 

Inget svar – okänd anledning 1321 33,0 
Icke-ifylld enkät i retur 24 0,6 
Okänd på adressen – enkäten i retur 22 0,5 
Utvecklingsstörd eller allvarlig sjukdom 16 0,4 
Avflyttad från kommunen sedan lång tid 15 0,4 
Avliden 9 0,2 
Språkligt hinder 6 0,2 
Totalt antal 1413 35,3 

Utvärdering av medborgarenkäten 
En fråga som kan ha betydelse är i vilken utsträckning de personer som be-
svarat undersökningen avviker från det totala urvalet på 4000 personer. De 
bästa jämförelsepunkterna som finns tillgängliga utgörs av svarspersonernas 
ålder respektive kön. För båda dessa variabler finns uppgifter från SPAR 
kopplade till varje enskild individ i det totala urvalet vilket möjliggör en 
direkt jämförelse mellan dem som svarat och dem som inte gjort det. När det 
gäller medelåldern bland dem som besvarat enkäten visar sig denna uppgå 
till 46,9 år vilket ska jämföras med medelåldern 46,1 i det totala urvalet. Det 
finns alltså finns en svag tendens att äldre i högre utsträckning än yngre be-
svarat enkäten. Den andra säkra jämförelsepunkten utgörs av andelen kvin-
nor respektive män. Bland de personer som besvarat enkäten visar sig 50,6 
procent utgöras av kvinnor vilket ska jämföras med de 48,3 procent kvinnor 
som ingick i det totala urvalet. Det finns sålunda en tendens att kvinnor i 
högre utsträckning än män besvarat enkäten.  

Det vore naturligtvis även intressant att göra jämförelser på fler punkter 
och kanske i synnerhet när det gäller socioekonomiska faktorer som inkomst 
och utbildning. Denna typ av uppgifter om enskilda individer är dock av 
integritetsskäl sekretessbelagda och därmed inte tillgängliga för analys. Vad 
som dock är möjligt är att utgå från uppgifter som samlats in genom själva 
enkäten och jämföra dessa med offentlig statistik som finns tillgänglig på 
kommunnivå. Det blir här alltså inte urvalet på 4000 personer som utgör 
referenspunkten i förhållande till dem som besvarat enkäten utan istället 

6 Individer som räknats bort ur det ursprungliga urvalet på 4000 kommuninvånare tillhör 
följande bortfallskategorier: 1) Personer vars enkäter inte nått fram på grund av att de visat sig 
vara okända på adressen. 2) Personer som inte kunnat svara då de visat sig lida av utveck-
lingsstörning eller annan allvarlig sjukdom. 3) Personer som meddelat att de sedan flera år 
varit avflyttade från kommunen. 4) Avlidna personer. 5) Personer med stora språkliga hinder. 
Totalt innehåller dessa kategorier 68 personer. 
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uppgifter om den totala befolkningen i de aktuella kommunerna. En första 
sådan jämförelse utgörs av andelen förvärvsarbetande personer i urvalet samt 
i de 40 kommunerna. Analysen visar att andelen förvärvsarbetande bland 
dem som besvarat enkäten uppgår till 61,6 procent vilket ska jämföras med 
66,4 procent bland befolkningen som helhet.7  Analysen pekar sålunda mot 
att andelen förvärvsarbetande bland svarspersonerna underskrider andelen 
bland samtliga invånare i kommunerna (se tabell D.2 i tabellbilagan). En 
annan jämförelse utgörs av den mellan andelen svarspersoner som uppger att 
de deltagit i kommunalvalet 1998 och den officiella valstatistiken. Om man 
beräknar genomsnittet av valdeltagandet i kommunerna baserat på enkätsva-
ren uppgår det till 84,6 procent vilket ska jämföras med ett faktiskt genom-
snittligt deltagande på 79,2 procent. Med reservation för att det är vanligt att 
valdeltagande överrapporteras i enkätundersökningar visar sig sålunda 
svarspersonerna i högre utsträckning än det kommunala genomsnittet ha 
deltagit i valet (se tabell D.3 i tabellbilagan).8

Fullmäktigeenkäten
Sedan 40 kommuner valts ut enligt den beskrivna proceduren samlades från 
var och en av dessa även in namn och postadresser till samtliga ordinarie 
ledamöter i kommunfullmäktige. Insamlingen av aktuella uppgifter om le-
damöter visade sig inte vara helt okomplicerad då omsättningen av ledamö-
ter visade sig ha varit ansenlig i många kommuner. Eftersom samtliga ordi-
narie fullmäktigeledamöter i de 40 kommunerna ingår i undersökningen kan 
undersökningen som riktar sig mot politiker betraktas som en totalundersök-
ning av de ordinarie fullmäktigeledamöterna i de undersökta kommunerna. 

I tabell D.4 som återfinns i tabellbilagan (appendix D) redovisas antalet 
mandat, antalet besvarade enkäter samt svarsfrekvensen för samtliga kom-
muner när det gäller politikerenkäten. Om man ser till de enskilda kommu-
nerna visar sig den lägsta svarsfrekvensen uppgå till 57,4 procent och den 
högsta till 88,6 procent. Sett över hela urvalet uppgår svarsfrekvensen bland 
fullmäktigeledamöterna till drygt 73,7 procent sedan hänsyn tagits till att 
fyra ledamöter antingen avlidit eller på grund av sjukdom varit oförmögna 
att svara samtidigt som de ännu inte ersatts i egenskap av ordinarie ledamot. 

7 Med anledningen av hur den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) redovisas 
av SCB begränsas jämförelsen här till att gälla personer i åldrarna 20-74 år. Uppgifterna 
gällande antal förvärvsarbetande respektive antal invånare (20-74 år) i de 40 kommunerna 
avser den 31 december 2001. Procentandelar som redovisas utgörs av genomsnittet av de 40 
kommunandelarna förvärvsarbetande. En beräkning som istället grundar sig på det samman-
lagda antalet förvärvsarbetande i samtliga kommuner ger ett i det närmaste identiskt resultat. 
Enda skillnaden är att procentandelen förvärvsarbetande enligt SCB ökar två tiondelar. 
8 Jämförelsen gäller här mellan andelen svarspersoner som uppger sig ha deltagit i kommu-
nalvalet 1998 och som varit röstberättigande vid valtillfället och SCB:s officiella valstatistik 
för de 40 kommunerna. Redovisade andelar avser genomsnitt över 40 kommuner. 
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Utvärdering av fullmäktigeenkäten 
På ett antal punkter är det möjligt att göra en jämförelse mellan den grupp 
fullmäktigeledamöter som besvarat enkäten och den totala populationen av 
ordinarie fullmäktigeledamöter i kommunurvalet. Jämförelsen uppvisar inte 
några dramatiska skillnader mellan de två grupperna. I tabell 3.3 jämförs 
andelen mandat som erövrats av de olika partierna vid kommunalvalet 1998 i 
de 40 kommunerna med fördelningen av mandat bland de ledamöter som 
besvarat enkäten. Tabellen visar att Folkpartiet är något överrepresenterat 
bland de ledamöter som besvarat enkäten samtidigt som Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet är något underrepresenterade, i övrigt är skillnaderna att betrak-
ta som små. Även andelen enkätsvar från representanter för övriga partier, 
det vill säga lokala partier samt andra partier som saknar riksrepresentation, 
visar sig väl överensstämma väl med andelen i den totala populationen. 
Samtliga övriga partier som bidragit med minst en besvarad enkät i underök-
ningen redovisas i tabell D.5 som återfinns i tabellbilagan. 

Tabell 3.3. Antal mandat erövrade av partier i valet 1998 i de 40 kommunerna samt 
partifördelningen bland de ledamöter som besvarat enkäten. 

Parti Andel mandat 
(valet 1998) 

Andel
svarande

M 19,9 19,9 
C 8,0 8,1 
FP 5,5 6,6 
KD 7,9 8,0 
S 38,8 38,9 
V 11,5 10,7 
MP 4,6 4,1 
Övriga 3,8 3,7 
Totalt 100,0 % 100,0 % 

Kommentar: Andelen mandat per parti i undersökningens 40 kommuner enligt val-
resultat i kommunalval 1998 (Kfakta) samt andelen representanter för de olika parti-
erna bland de fullmäktigeledamöter som besvarat enkäten (2001). Andelen mandat 
beräknat som det sammanlagda antalet mandat för ett parti i de 40 kommunerna 
dividerat med det sammanlagda, totala, antalet mandat i kommunernas fullmäktige.  

När det gäller andelen kvinnliga ledamöter som besvarat enkäten visar sig 
denna understiga andelen mandat som enligt den offentliga statistiken besat-
tes av kvinnor efter valet 1998. Andelen kvinnor som besvarat enkäten upp-
går till 40,6 procent vilket skall jämföras med de 43,6 procent av mandaten 
som fylldes av kvinnor efter valet. Det är tänkbart att en del av denna skill-
nad förklaras av en högre andel avhopp bland kvinnliga ledamöter under de 
två och ett halvt år som förflutit mellan valet och undersökningen (se t.ex. 
SOU 2001:48 s.148-152). Om detta vore fallet skulle det innebära att popu-
lationen förändrats och att skevheten i svarsbortfall mellan män och kvinnor 
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skulle vara mindre. En annan möjlighet är att kvinnliga ledamöter varit 
mindre benägna att besvara enkäten än manliga. Om man är beredd att dra 
slutsatser om könstillhörighet med utgångspunkt från ledamöternas egen-
namn är det möjligt att jämföra det totala urvalet av fullmäktigeledamöter, 
innan något bortfall inträffat, med de ledamöter som besvarat enkäten. En 
analys av detta något grovhuggna slag visar att andelen kvinnor i det totala 
urvalet uppgår till 42,1 procent vilket leder till slutsatsen att en del av skill-
naden förklaras av att kvinnliga ledamöter varit mindre svarsbenägna än 
manliga. Den återstående skillnaden förklaras sannolikt av en större andel 
avhopp bland kvinnliga ledamöter än bland manliga.  

En annan jämförelse gäller fullmäktigeledamöternas ålder. Om man jäm-
för medelåldern hos de ledamöter som besvarat enkäten med medelåldern för 
samtliga ordinarie ledamöter som tillsattes i de 40 kommunerna vid valet 
1998 visar sig de som besvarat enkäten vara något äldre. Medelåldern bland 
undersökningens svarspersoner uppgår till 53,6 år vilket kan jämföras med 
49,3 år bland samtliga som invaldes 1998.9  Även här kan det ha betydelse 
att det förflutit en viss tid mellan valet och undersökningen då andelen av-
hopp från uppdraget som fullmäktigeledamot, under pågående mandatperiod, 
visat sig vara högre bland yngre ledamöter än bland äldre (SOU 2001:48 
s.150). Om det sistnämnda stämmer är det populationen som förändrats och 
skevheten i svarsbortfall är mindre än 4,3 år. 

Analysmodellen 
För att undersöka effekten av de fyra påverkanskanalerna på den åsiktsmäs-
siga respektive perceptiva överensstämmelsen i kommunerna används, i 
avhandlingen, genomgående regressionsanalys. Regressionsanalys kan kort-
fattat beskrivas som en teknik för att förklara förändringar i en beroende 
variabel som en funktion av förändringar i en eller flera oberoende variabler. 
Som metod för estimering av regressionsekvationens parametrar har genom-
gående OLS-metoden använts (”ordinary least square”).10

Avsikten med analyserna i avhandlingen är inte att försöka åstadkomma 
en så fullständig förklaringsmodell som möjligt genom att hitta så många 
faktorer som möjligt som påverkar den åsiktsmässiga respektive perceptiva 
överensstämmelsen. Målsättningen begränsar sig i stället till att nå en slut-
sats om i vilken utsträckning var och en av de fyra påverkanskanalerna har 
en effekt. Fokus riktas sålunda mot en påverkanskanal i taget. Övriga obero-
ende variabler som ingår i de statistiska modellerna har som enda uppgift att 

9 Uppgifterna om samtliga fullmäktigeledamöters ålder 1998 hämtade från SCB:s valstatistik. 
Medelåldern för ledamöterna i urvalet på 40 kommuner, enligt SCB:s uppgifter, visar sig även 
vara identiskt med medelåldern i rikets samtliga kommuner. 
10 OLS estimatorn har ett antal välkända förtjänster. Den är enkel att använda och bygger på 
en teoretiskt tilltalande princip: att minimera summan av de kvadrerade residualerna. En 
diskussion om OLS estimatorns förtjänster återfinns hos exempelvis Studenmund 1997:35-7.  
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statistiskt isolera effekten av den variabel som är av teoretiskt intresse. Det 
är vidare den totala effekten av de centrala oberoende variablerna som står i 
fokus. Detta innebär att det ligger utanför avhandlingens syfte att fastställa 
genom vilka mellanliggande mekanismer de centrala oberoende variablerna 
(påverkanskanalerna) påverkar den beroende variabeln (överensstämmel-
sen).

De två ovan nämnda avgränsningarna innebär att det inte är nödvändigt 
att i analysen ta hänsyn till variabler som påverkar den centrala oberoende 
variabeln (påverkanskanalen) om dessa variabler inte samtidigt påverkar 
överensstämmelsen mellan väljare och valda. Det är inte heller nödvändigt 
att ta hänsyn till variabler som påverkar den åsiktsmässiga eller peceptiva 
överensstämmelsen så länge dessa inte påverkar den centrala oberoende 
variabeln (påverkanskanalen). Inte heller variabler som påverkar överens-
stämmelsen men som ligger efter den centrala oberoende variabeln i orsaks-
kedjan är nödvändiga att låta ingå så länge det är den totala snarare än den 
direkta effekten av X på Y som är målet för analysen.  

Något som är av stor vikt är dock att låta variabler som samtidigt kan tän-
kas påverka den centrala oberoende och den beroende variabeln ingå i den 
statistiska modellen. Om sådana relevanta variabler utelämnas talar man om 
att modellen är felaktigt specificerad vilket leder till att effekten av den obe-
roende variabeln som står i fokus antingen överskattas eller underskattas 
(King m.fl. 1994:168-76, Studenmund 1997:170-179). Som illustreras i figur 
3.1 är det sålunda inte nödvändigt att låta variabler som föregår den centrala 
oberoende variabeln (A) eller variabler som inte samvarierar alls med den 
centrala oberoende variabeln (B) ingå i modellen. Inte heller mellanliggande 
variabler av typen (C) är nödvändiga att låta ingå. Det kan dock leda till 
allvarliga felslut om hänsyn inte tas till variabler av typen (Z). 

Figur 3.1. Relevanta och irrelevanta kontrollvariabler  

Ett annat fel som kan göras i specifikationen av regressionsmodellen är att 
låta irrelevanta variabler ingå. Detta betyder att fler variabler än nödvändigt 
ingår i modellen. Att låta irrelevanta variabler ingå i analysen leder inte till 
att effekten av den centrala oberoende variabeln i genomsnitt blir felaktigt 
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B

Z
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estimerad men däremot till att göra konfidensintervallen kring estimatet stör-
re vilket påverkar signifikansprövningen och ökar risken för att göra så kal-
lade typ 2 fel (King m.fl 1994:182-5, Studenmund 1996:170-83). Med typ 2 
fel avses en felaktig slutsats om att en effekt inte existerar. 

Då antalet analysenheter (kommuner) i den aktuella undersökningen är re-
lativt litet är det särskilt viktigt med återhållsamhet när det gäller hur många 
variabler som ska ingå i de statistiska modellerna. Särskilt stor skada gör en 
irrelevant variabel som inte påverkar den beroende variabeln samtidigt som 
den korrelerar starkt med den centrala oberoende variabeln. En sådan kon-
trollvariabel försämrar förutsättningarna till korrekta slutledningar genom att 
i onödan ta variation i datamaterialet i anspråk. Variation som är av största 
vikt för att istället kunna uppnå tillförlitliga slutsatser om den variabel som 
är av teoretiskt intresse. För att citera Gary King, Robert Keohane och Sid-
ney Verba: 

[….] even if the control variable has no causal effect on the dependent vari-
able, the more correlated the main explanatory variable is with the irrelevant 
control variable, the less efficient is the estimate of the main causal effect 
(King m.fl. 1994:183). 

Val av kontrollvariabler 
Med kontrollvariabler avses här de oberoende variabler som analysen måste 
ta hänsyn till för att inte estimaten av de fyra påverkanskanalernas effekt ska 
bli felaktiga. Valet av kontrollvariabler bör i första hand baseras på teoretis-
ka överväganden vilket i det aktuella fallet innebär att identifiera faktorer av 
typen Z (Davis 1985:34-64, King m.fl. 1994:168-82, Studenmund 
1996:171). Fyra kategorier framstår initialt som potentiellt viktiga: 

1. Den kommunala socioekonomin. 
2. Den kommunala demografin.  
3. Den kommunala politiska arenan. 
4. Den kommunala massmediesituationen. 

Den socioekonomiska strukturen 
När det gäller kommunernas socioekonomiska struktur är det känt att fakto-
rer som inkomst och utbildning påverkar enskilda individers benägenhet att 
såväl gå och rösta som att utföra andra typer av politiska aktiviteter (Wes-
terståhl & Johansson 1981:41-3, Parry m.fl. 1992:63-84, Verba m.fl. 
1995:352-5, Rosenstone & Hansen 1993:130-45). Även anknytning till före-
ningslivet påverkas av socioekonomiska faktorer (Westerståhl & Johansson 
1981:50-6, Petersson m.fl. 1989:221-2, Parry m.fl. 1992:93-7). Frågan om i 
vilken utsträckning kommunbefolkningens sociala struktur på aggregerad 
nivå påverkar den åsiktsmässiga respektive perceptiva överensstämmelsen 
mellan väljare och valda är mindre utforskad. En koppling mellan den socio-
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ekonomiska strukturen i kommunerna och överensstämmelsen kan dock inte 
på förhand uteslutas. Åtminstone i vissa typer av politiska frågor, exempel-
vis sådana med anknytning till vänster-högerdimensionen, finns en välkänd 
koppling mellan enskilda individers politiska attityder och deras sociala bak-
grund (Oskarson & Wängnerud 1995:35-135). Mer komplexa och outforska-
de är dock de processer som leder till att väljare och valda närmar sig eller 
avlägsnar sig från varandra åsiktsmässigt. Även om de kausala mekanismer-
na till stor del är okända framstår det som möjligt att det på kommunnivå, 
åtminstone i vissa typer av politiska frågor, skulle kunna finnas vissa konfi-
gurationer av socioekonomiska faktorer som skulle kunna påverka överens-
stämmelsen mellan väljare och valda. 

När utvecklade teorier saknas utgörs det näst bästa alternativet av att för-
söka identifiera de relevanta kontrollvariablerna genom empirisk prövning. 
En sådan analys, utförd på avhandlingens datamaterial, bekräftar att det fö-
rekommer bivariata samband mellan åsiktsöverensstämmelsen och några av 
de socioekonomiska faktorerna. De starkaste sambanden visar sig finnas 
mellan de socioekonomiska variablerna och åsiktsöverensstämmelsen i pri-
vatiseringsfrågor. Sambanden med åsiktsöverensstämmelsen i de lokala poli-
tiska frågorna framstår samtidigt som svaga eller obefintliga (se appendix 
tabell D.6).  Även när det gäller den perceptiva överensstämmelsen visar det 
sig förekomma bivariata samband med några av de socioekonomiska fakto-
rerna. I detta fall visar det sig dock vara agendaöverensstämmelsen som upp-
visar de starkaste sambanden. Överensstämmelsen i de lokala politiska frå-
gorna uppvisar återigen en svag till obefintlig samvariation med den kom-
munala socioekonomin (se appendix tabell D.7).  

De socioekonomiska faktorerna visar sig även i flera fall samvariera sig-
nifikant med de fyra påverkanskanalerna vilket redovisas närmare i kapitel 
5¸ 6, 7 och 8. Slutsatsen är att det i någon form framstår som nödvändigt att 
låta kommunernas socioekonomiska struktur ingå som kontrollvariabel i 
analysen. 

Den kommunala demografin  
Med den kommunala demografin avses här faktorer som inte i första hand 
handlar om vilka kommuninvånarna är utan om själva platsen där de lever 
och verkar. Tidigare forskningsresultat har exempelvis indikerat att det finns 
skillnader mellan befolkningsmässigt större och mindre kommuner och mel-
lan kommuner med högre och lägre tätortsgrad när det gäller olika former av 
politiskt deltagande och föreningsanknytning (Westerståhl & Johansson 
1981:45-6, 50-6, Nielsen 2003:74-7). När det gäller kopplingen mellan de-
mografiska faktorer och den åsiktsmässiga respektive perceptiva överens-
stämmelsen inom olika politikområden är teorin återigen underutvecklad och 
det är ont om tidigare forskning som belyser frågan. En undersökning slutet 
av 60-talet visar dock att åsiktsöverensstämmelsen beträffande utgiftsvillig-
het och beredskap att betala kommunalskatt försämras i takt med att kom-
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munernas invånarantal ökar och att det tycks finnas ett samband mellan 
överensstämmelsen när det gäller prioriteringar mellan kommunala service-
områden och tätortsgrad (Strömberg 1974:113, 125-6). En annan undersök-
ning pekar i riktning mot att åsiktsöverensstämmelsen skulle vara något hög-
re i samhällen med färre invånare (Holmberg 2000:170). 

En empirisk prövning som redovisas mer utförligt i appendix, (tabell 
D.6), visar att åsiktsöverensstämmelsen i privatiseringsfrågor och när det 
gäller agendaprioritering uppvisar signifikanta bivariata samband med flera 
av de demografiska faktorerna. Återigen gäller detta inte de lokala politiska 
frågorna som inte uppvisar några signifikanta samband med denna typ av 
faktorer. Om man så ser till den perceptiva överensstämmelsen visar det sig 
finnas starka samband mellan de socioekonomiska faktorerna och priorite-
ringar på den kommunala agendan. När det gäller privatiseringsfrågorna och 
de lokala frågorna är däremot sambanden svaga eller obefintliga (appendix 
tabell D.7). 

De demografiska faktorerna visar sig även i flera fall samvariera med 
nyttjandet av de fyra påverkanskanalerna i kommunerna vilket diskuteras 
närmare i kapitel 5, 6, 7 och 8.  

Den sammanfattande slutsatsen blir att någon form av kontroll för kom-
munernas demografiska struktur bör ingå i avhandlingens kausalanalyser. 

Den politiska arenan
Den tredje kategorin tänkbara kontrollvariabler utgörs av faktorer kopplade 
till den kommunala politiska arenan. Tanken är att skillnader mellan kom-
munerna när det gäller de politiska institutionernas utformning eller av det 
politiska livet i övrigt skulle kunna orsaka skillnader i den åsiktsmässiga 
eller perceptiva överensstämmelsen samtidigt som de samvarierar med med-
borgarnas nyttjande av de fyra påverkanskanalerna. Det skall dock under-
strykas att ett av skälen till att överhuvudtaget välja kommuner som analys-
objekt var möjligheten att kunna konstanthålla det politiska systemets ut-
formning. Problemet att kontrollera för varierande institutionella förutsätt-
ningar framstår som flerfaldigt större i exempelvis länderkomparativa 
undersökningar. Även om kommunerna på denna punkt sålunda får anses 
vara inbördes likartade kvarstår dock vissa skillnader. Några faktorer av 
potentiell betydelse utgörs här av: Förekomsten av kommundelsnämnder11,
antalet partier som är representerade i fullmäktige, den politiska majoritetens 
utseende, de kommunala väljarnas rörlighet mellan partierna mellan valen 
(volatiliteten) samt olika aspekter av den sociala representativiteten i kom-
munerna. 

11 Det visar sig att det vid tiden för undersökningen endast fanns 18 kommuner i Sverige med 
någon form av kommundelsnämnder. I 40-kommunersurvalet visar sig 4 kommuner ha kom-
mundelsnämnder vid tidpunkten för undersökningen och en kommun ha avskaffat systemet så 
sent som 1998 (SOU 2001:48 s.311).  
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För att undersöka frågan om det bland variablerna med koppling till den 
kommunala politiska arenan förekommer faktorer av typen Z undersöks den 
bivariata samvariationen mellan dessa och de tre aspekterna av överens-
stämmelse (privatisering, lokala frågor och agendaprioritering). Därutöver 
undersöks korrelationen mellan de kommunalpolitiska variablerna och de 
fyra olika påverkanskanalerna. Resultaten som redovisas utförligt i appendix 
(tabell D.8a, D.8b och D.9) visar att ingen av faktorerna med koppling till 
den politiska arenan uppvisar en signifikant bivariat samvariation med 
åsiktsöverensstämmelsen. Detta resultat gäller alla de tre aspekterna av över-
ensstämmelse; privatisering, lokala frågor samt agendaprioritering. Även om 
man ser till den perceptiva överensstämmelsen visar sig sambanden med de 
kommunalpolitiska faktorerna vara svaga. I två fall visar det sig dock finnas 
signifikanta samband. Båda fallen gäller agendaöverensstämmelsen som 
visar sig korrelerar negativt med förekomsten av kommundelsnämnder och 
positivt med den sociala representativiteten avseende andelen utrikes födda i 
befolkningen respektive fullmäktige.12 Eftersom kommundelnämnder i stort 
sett endast förekommer i större städer och förortskommuner och det är i pre-
cis samma slags kommuner som den aktuella formen av social representati-
vitet är låg är det dock mycket som talar för att det i själva verket skulle vara 
är en storstadsfaktor som orsakar de observerade sambanden (SOU 2001:48 
s.310).13

Endast i några enstaka fall visar det sig vidare finnas signifikanta sam-
band mellan faktorerna kopplade till den kommunala politiska arenan och de 
fyra påverkanskanalerna.14 Den sammanfattande slutsatsen blir att det inte 
förefaller befogat att låta någon av de undersökta variablerna med anknyt-
ning till den kommunalpolitiska arenan ingå som kontrollvariabel i avhand-
lingens kausalanalyser. 

Lokal nyhetsmedia 
En sista kategori faktorer som samtidigt skulle kunna tänkas påverka obero-
ende och beroende variabel utgörs av i vilken utsträckning invånarna tar del 
av information om kommunala frågor genom massmedia. Media anses ofta 
ha en central betydelse som förmedlare av information och argument mellan 

12 Sambandet mellan den sociala representativiteten avseende andelen utrikes födda och den 
perceptiva agendaöverensstämmelsen redovisas som negativt i tabell D.8b. Detta beror på att 
den sociala representativiteten i analysen utrycks i form av ett differensmått (d.v.s. andels-
skillnaden mellan de två grupperna).  
13 I båda fallen visar sig korrelationen minska vid kontroll för faktorer som folkmängd och 
befolkningstäthet. När det gäller den aktuella formen av social representativitet visar sig 
sambandet försvinna helt och när det gäller kommundelsnämnderna sker en kraftig försvag-
ning.
14 Detta gäller endast en av kanalerna; de vardagliga kontakterna, som visar sig korrelera 
signifikant med den sociala representativiteten när det gäller inkomst samt med representativi-
teten när det gäller andel utrikes födda personer. I båda fallen minskar dock sambanden kraf-
tigt och blir insignifikanta vid kontroll för befolkningstätheten i kommunerna. 
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de olika nivåerna i ett politiskt system (Petersson 2006:223-5). Det finns 
även empirisk forskning som visar hur opinioner, åtminstone kortsiktigt, kan 
påverkas kraftigt av nyhetsrapportering (Nilsson 1997:79-91). Det finns 
dock tyvärr inga externa data att tillgå som belyser den kommunvisa sprid-
ningen av information om kommunala frågor via media15. I enkäten som 
riktades till medborgarna ombads dock svarspersonerna ange ungefär hur 
många minuter per dag de ägnade åt att ta del av lokala nyheter i TV, radio 
eller tidningar. Lokala nyheter preciserades i enkätfrågan som ”nyheter om 
vad som händer i din kommun”. Det genomsnittliga antalet minuter som 
ägnades åt lokala nyheter av invånarna i de 40 kommunerna uppgår till 17 
minuter vilket kan jämföras med de 60 minuter som i genomsnitt ägnades åt 
nyheter överhuvudtaget. Variabeln som uttrycker den lokala nyhetskonsum-
tionen bland kommuninvånarna valideras även till viss del av det faktum att 
den visar sig samvariera signifikant med hur ofta fullmäktigeledamöterna i 
kommunerna uppger sig varit i kontakt med lokala massmedia.16

Det är tänkbart att kommuninvånarnas exponering för nyhetsrapportering 
om kommunala frågor utgör en variabel av typen Z som det är nödvändigt att 
kontrollera för i avhandlingens analyser. En korrelationsanalys visar dock att 
ingen av de tre aspekterna av åsiktsöverensstämmelse eller perceptiv över-
ensstämmelse (privatisering, lokala frågor eller agendaprioritering) samvari-
erar signifikant med massmedievariabeln. Inte heller Inte heller någon av de 
fyra påverkanskanalerna uppvisar en signifikant bivariat korrelation med 
konsumtionen av lokala nyheter (se appendix tabell D.10).17 Även när det 
gäller den lokala nyhetsvariabeln blir slutsatsen sålunda att det inte förefaller 
befogat att låta den ingå som en kontrollvariabel i analysmodellen. 

Två kommunala dimensioner 
Resonemanget ovan pekar mot nödvändigheten av att i analyserna kontrolle-
ra för socioekonomiska och demografiska skillnader mellan kommunerna. 
Utan en sådan kontroll går det inte att utesluta möjligheten att eventuella 
funna effekter av de fyra påverkanskanalerna i själva verket beror på någon 
annan faktor med koppling till kommunernas socioekonomiska och demo-
grafiska struktur. Med tanke på det begränsade antalet kommuner i urvalet 
vore det dock mycket ineffektivt att låta ett större antal socioekonomiska och 
demografiska variabler ingå i analysen. En möjlighet öppnar sig dock genom 
att flertalet faktorer av det aktuella slaget korrelerar starkt inbördes. Detta 

15 Det är visserligen möjligt att genom Tidningstatistik AB (TS) erhålla mått på hushållstäck-
ningen för olika dagstidningar i Sveriges kommuner men det finns inga mått på i vilken ut-
sträckning dessa tidningar bevakar och rapporterar nyheter från enskilda kommuner. 
16 Notera att fullmäktigeledamöternas kontakter med lokala massmedia visar sig samvariera 
signifikant med kommuninvånarnas konsumtion av lokala nyheter (r = 0,34**) men inte med 
deras konsumtion av alla typer av nyheter (r = -0,07). För enkätfrågornas exakta formulering-
ar se fråga 17 och 18 i medborgarenkäten samt fråga 20 i fullmäktigeenkäten (appendix). 
17 Motsvarande analys när det gäller den perceptiva överensstämmelsen uppvisar ett närmast 
identiskt mönster av korrelationer. Dessa resultat redovisas dock inte i tabell D.10. 
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innebär att det med hjälp av principalkomponentanalys på ett effektivt sätt 
går att sammanfatta ett flertal faktorer av detta slag i två dimensioner. Resul-
tatet av analysen som redovisas i tabell 3.4 visar att dessa två dimensioner 
tillsammans förklarar drygt 73 procent av variationen i de ingående variab-
lerna. Med utgångspunkt från faktorladdningarna i tabellen är det även möj-
ligt att beräkna så kallade ”factor scores” som utgör ett mått på hur de en-
skilda kommunerna förhåller sig till var och en av dimensionerna.18

Tabell 3.4. Dimensionsanalys med utgångspunkt från ett antal socioekonomiska och 
demografiska kommunvariabler. 

Kommunvariabler Stad-land Stagnation-tillväxt 

Folkmängd 0,91  
Eftergymnasialt utbildade (%) 0,81 -0,40 
Tätortsboende (%) 0,79  
Andel födda utom norden (%) 0,74 -0,44 
Andel kvinnor (%) 0,71  
Förvärvsarbetande i varuproduktion (%) -0,70 0,30 
Arbetslöshet (%)  0,89 
Medelinkomst 0,47 -0,77 
Medelålder -0,55 0,70 
Andel förklarad varians 46,7 % 26,5 % 

Kommentar: Varimaxroterad principalkomponentanalys. Såväl Kaiser’s kriterium 
som scree-plot kriteriet indikerar två dimensioner. Endast faktorladdningar över 0,3 
redovisade.

Med tanke på att korrelationen mellan de ingående variablerna är så stor är 
det inte helt lätt att sätta etikett på de två dimensionerna. I syfte att underlätta 
den fortsatta framställningen ges dock den första dimensionen namnet ”stad-
land” vilket syftar på att de faktorer som laddar högt i denna dimension i 
högre grad återfinns i mer tätbefolkade stads- och förortskommuner än i mer 
glesbefolkade kommuner. Den andra dimensionen ges namnet ”stagnation-
tillväxt” vilket anspelar på att de faktorer som laddar högt i denna dimension 
i högre grad återfinns i kommuner som kännetecknas av ekonomisk stagna-
tion än i kommuner präglade av ekonomisk tillväxt. 

Inom svensk kommunforskning har en indelning av Sveriges kommuner i 
nio kategorier ofta använts för att göra jämförelser mellan olika kommunty-
per.19  De två variablerna stad-land och stagnation-tillväxt kan betraktas som 

18 Även här har Thurstone’s ”least square regression approach” använts (”method regression” 
i SPSS). 
19 Dessa kommuntyper utgörs av: Storstäder, förortskommuner, större städer, medelstora 
städer, industrikommuner, landsbygdskommuner, glesbygdskommuner, övriga större kom-
muner samt övriga mindre kommuner. Till grund för indelningen ligger fem olika strukturella 
variabler varav invånarantal, näringslivsstruktur samt befolkningstäthet givits den största 
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ett alternativt sätt att uttrycka ungefär samma variation som de nio kommun-
typerna gör tillsammans. En analys visar att den traditionella indelningen 
efter kommuntyp förklarar 76,2 procent av variationen i stad-land variabeln
och 82,3 procent av variationen i stagnation-tillväxt variabeln.20

Aggregeringsfelet
Utmärkande för många av avhandlingens analyser är att en eller flera av 
variablerna är uppmätta på individnivån, men sedan aggregerade till den 
kommunala nivån. Med detta avses att något beräkningssätt, oftast medel-
värdet, använts för att slå samman svaren från svarspersonerna i en kommun 
till ett gemensamt mått. Anledningen till att variablerna aggregerats till 
kommunnivå är att det endast är på denna nivå som avhandlingens forsk-
ningsfrågor kan besvaras. Samtidigt är det bara på individnivån som data kan 
insamlas som belyser i vilken utsträckning de olika påverkanskanalerna nytt-
jas av medborgarna samt i vilken utsträckning de folkvalda är åsiktsmässigt 
och perceptivt representativa i förhållande till väljarna. 

Aggregering av individdata till nivån av hela politiska system såsom 
kommuner utgör i sig själv inte en felkälla. Om alla individer i en enhet kun-
de undersökas, till exempel genom en enkätfråga, skulle det aggregerade 
måttet baserat på deras enkätsvar på ett exakt sätt sammanfatta alla enskilda 
individers svar enligt den aggregeringsfunktion som valts. Om däremot en-
dast ett urval av individer i varje makroenhet utgör underlag för aggrege-
ringen blir reliabiliteten i den aggregerade variabeln lägre. Ur just denna 
synvinkel kan aggregeringen av svaren från avhandlingens politikerunder-
sökning betraktas som mindre problematisk än aggregeringen av svaren från 
avhandlingens medborgarundersökning då samtliga fullmäktigeledamöter i 
varje kommun ingått i urvalet.  

Bland medborgarna bygger undersökningen på slumpmässiga urval av 
100 personer i var och en av 40 kommuner. Med ett externt svarsbortfall på 
ungefär 34 procent innebär detta att i genomsnitt 66 personer per kommun 
deltagit i undersökningen. Till detta kommer ett internt bortfall som varierar 
mellan de olika frågorna i enkäten.  

                                                                                                                            
tyngden. Övriga variabler som används vid klassificeringen är andelen tätortsboende invånare 
samt andelen som pendlar till arbetet i någon annan kommun.  
20 Det kan även vara intressant att undersöka i vilken utsträckning de två kommunala dimen-
sionerna stad-land och stagnation-tillväxt tillsammans förklarar variation i var och en av de 
kommunala variabler som diskuterats i detta avsnitt. Detta redovisas i appendix (tabell D.11) i
form av ett antal R2 värden. Det visar sig att de två variablerna förklarar 56 procent av varia-
tionen i konsumtionen av lokala nyheter. När det gäller förekomsten av kommundelnämnder 
uppgår den förklarade variansen till 66 procent. Även när det gäller ett antal andra variabler 
med koppling till den lokala politiska arenan förmår de två variablerna förklara en relativt stor 
andel varians. De två dimensionerna bidrar dock inte alls till att förklara variation när det 
gäller antalet partier i fullmäktige, volatiliteten bland väljarna i kommunerna eller när det 
gäller den sociala representativiteten avseende kön.
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Det mätfel som på detta sätt uppkommer som ett resultat av aggregering 
av urval är osystematiskt till sin natur. Detta innebär att upprepade mätning-
ar med samma urvalsstorlek i genomsnitt skulle ge rätt resultat. Varje en-
skild mätning varierar dock slumpmässigt kring det ”sanna” medelvärdet. 
Det är redan på förhand möjligt att förutse på vilket sätt detta slumpmässiga 
urvalsfel kommer att påverka avhandlingens kausalanalyser. Urvalsfelet i de 
oberoende variablerna kommer att bidra till att dessa variablers effekt på 
representativiteten i kommunerna kommer att underskattas.21

 Utgångspunkten är sålunda att de centrala variablerna i avhandlingen är 
behäftade med ett slumpmässigt urvalsfel eller aggregeringsfel som har sitt 
upphov i att de grundar sig på ett begränsat antal invånare i varje kommun. 
Detta urvalsfel ger upphov till en reducerad reliabilitet. Vilket påverkar re-
sultaten av kausalanalyserna så att effektmåtten underskattar de verkliga 
nivåerna samtidigt som de blir mer otillförlitliga.  

Det finns dock etablerade metoder för att korrigera korrelationskoefficien-
ter för skevheter orsakade av nedsatt reliabilitet i variablerna. Standardfor-
meln för denna typ av korrigering är i det bivariata fallet (Gulliksen 
1950:101, Bohrnstedt 1983:73, Knapp 2002:32, Osborne 2003):  

YYXX

XY
xy rr

rr

Där rxy utgör den ”sanna” korrelationen mellan X och Y. Det vill säga korre-
lationen som den skulle se ut om den inte påverkades av nedsatt reliabilitet i 
någon av variablerna. rXY utgör den empiriskt observerade korrelationen 
samt rXX och rYY utgör reliabilitetskoefficienterna för respektive variabel. 

För att kunna tillämpa denna formel måste dock ett mått på det slump-
mässiga aggregeringsfelet beräknas i form av en reliabilitetskoefficient. Det 
är möjligt att estimera den så kallade ”samplingvariansen” i varje kommun 
som variansen kring varje kommuns medelvärde i variabel X dividerad med 
antalet svarspersoner i kommunen. Felvariansen på aggregerad nivå beräk-
nas sedan som den genomsnittliga ”samplingvariansen” sett över alla kom-
muner. Sedan ett mått på felvariansen på detta sätt erhållits är det med ut-
gångspunkt från den generella definitionen av reliabilitet möjligt att beräkna 
en reliabilitetskoefficient (se t.ex. Bohrnstedt 1983:73, Erikson m.fl. 
1993:21, Snijders & Bosker 1999:25). 

21 Slumpmässiga mätfel i en oberoende variabel bidrar alltid till att pressa den estimerade 
effekten i riktning mot noll. Därutöver bidrar slumpmässiga mätfel i såväl oberoende som 
beroende variabler alltid till att den estimerade effekten av en variabel på en annan blir mindre 
tillförlitlig. Detta påverkar signifikansprövningen så att risken för så kallade typ 2 fel ökar. 
Med detta avses en felaktig slutsats om att en effekt av en variabel på en annan inte existerar 
när den i själva verket gör det (Bohrnstedt 1983:75-9, King m.fl. 1994:157-68, Pedhazur 
1997:293-4).
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Korrigering av bivariata korrelationer för skevheter orsakade av det slump-
mässiga urvalsfelet åstadkoms sålunda enligt den grundprincip som redovi-
sats ovan. I några av variablerna och i synnerhet när det gäller måtten som 
uttrycker åsiktsöverensstämmelsen mellan väljare och valda blir dock proce-
duren något mer komplicerad. En mer utförlig beskrivning av såväl teorin 
bakom korrigeringsproceduren samt av praktiska överväganden och tillväga-
gångssätt i samband med korrigeringen redovisas i appendix B. 

I procedurens avslutande steg tas steget från korrigering av korrelations-
koefficienter till korrigering av den multivariata regressionsanalysens b-
koefficienter. Tillvägagångssättet utgörs av att först korrigera var och en av 
de bivariata korrelationerna mellan modellens variabler enligt de beräknade 
reliabilitetsnivåerna och att sedan, istället för rådata, använda den korrigera-
de korrelationsmatrisen som underlag för regressionsanalysen. Det har i det-
ta sammanhang även varit nödvändigt att korrigera variablernas standardav-
vikelser med utgångspunkt från den estimerade reliabiliteten. Variabler i 
analyserna som inte baserar sig på aggregerade individdata korrigeras inte 
för något urvalsfel utan antas, i det avseende som här diskuteras, ha en per-
fekt reliabilitet (1,0).22 Variabler av det sistnämnda slaget utgörs dels av kon-
trollvariabler som uttrycker kommunernas socioekonomiska och demogra-
fiska struktur dels av det kommunala valdeltagandet.  

Den korrigering för aggregeringsfelet som beskrivits och som utförs i sa-
mband med ett antal av avhandlingens analyser skall ses som ett heuristiskt 
verktyg när det gäller att på ett så korrekt sätt som möjligt tolka resultaten. 
Som Jason W Osborne konstaterar bör resultaten av sambandsanalyser som 
korrigerats för nedsatt reliabilitet tolkas försiktigt samt regelmässigt sättas i 
relation till resultaten av motsvarande analyser som inte korrigerats för det 
aktuella problemet (Osborne 2003). 

22 Notera att detta reliabilitetsmått avser i vilken utsträckning variabeln påverkas av ett aggre-
geringsfel. Reliabilitetsmåttet innefattar sålunda inte slumpmässiga mätfel uppkomna på 
individnivån. 
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4. Representativiteten 

I detta kapitel behandlas den konkreta operationaliseringen av representativi-
teten i kommunerna. Det grundläggande tillvägagångssättet när det gäller att 
mäta överensstämmelsen är enkel. Principen är att ställa exakt likalydande 
frågor till de politiska representanterna och till de representerade (medbor-
garna) i en kommun och att sedan, med utgångspunkt från svaren, beräkna 
skillnaden mellan grupperna. Medborgarna har fått svara på frågor om hur 
de ställer sig till olika politiska förslag i sin kommun och ledamöterna har 
fått svara både på hur de själva ställer sig till samma förslag och hur det tror 
att kommunens invånare i genomsnitt ställer sig.  

I avhandlingen undersöks tre olika aspekter av överensstämmelse i kom-
munerna: Den första utgörs av överensstämmelsen i den mest centrala kom-
munala vänster-högerfrågan (privatiseringsfrågorna). Den andra aspekten tar 
fasta på överensstämmelsen i de mest omdiskuterade lokala frågorna i kom-
munerna som inte ryms inom vänster-högerdimensionen. Den tredje aspek-
ten tar sin utgångspunkt i huruvida medborgare och ledamöter är överens när 
det gäller vilka frågor på den kommunala politiska dagordningen som ska 
prioriteras och ägnas uppmärksamhet. 

Privatiseringsfrågorna 
I enkäten som riktades till medborgare och politiker i de 40 kommunerna 
ingår fem frågor som avser att undersöka hur de två grupperna ställer sig till 
att bedriva kommunal verksamhet i privat regi. Fullmäktigeledamöterna 
tillfrågades även hur de trodde att inställningen hos kommunens invånare i 
genomsnitt såg ut. Enkätfrågorna formulerades i form av förslag till privati-
sering av verksamhet i den egna kommunen och svarspersonerna ombads ta 
ställning genom att ange ett av följande svarsalternativ: 1) Mycket dåligt 
förslag, 2) Ganska dåligt förslag, 3) Varken bra eller dåligt förslag, 4) 
Ganska bra förslag eller 5) Mycket bra förslag.

Som framgår av tabell 4.1 berör de fem frågorna olika delar av den kom-
munala verksamheten. Svaren betraktas dock i detta sammanhang som ut-
tryck för en mer generell attityd: Nämligen svarspersonernas uppfattning om 
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att bedriva kommunal verksamhet i privat regi. De fem enkätfrågorna slås 
därför samman till ett additivt index (privatiseringsindex).1

Tabell 4.1. Frågor som ingår i privatiseringsindexet samt medelvärden över med-
borgarnas uppfattningar, fullmäktigeledamöternas uppfattningar samt fullmäktige-
ledamöternas perception av medborgarnas genomsnittliga uppfattningar. 

Enkätfråga: När det gäller den kommun du bor i: Vilken är 
din åsikt om följande förslag?2

M
ed

bo
rg

ar
e

up
pf

at
tn

in
g 

 

Le
da

m
öt

er
 

up
pf

at
tn

in
g

Le
da

m
öt

er
 

pe
rc

ep
tio

n 

1. Uppmuntra och stödja bildandet av föräldrakooperativ 
inom barnomsorgen   3,62   3,90   3,48 

2. Satsa mer på friskolor   2,87   2,83   2,83 
3. Låta privata företagare sköta så mycket som möjligt av den 
kommunala verksamheten 

  2,66   2,64   2,57 

4. Överföra kommunal affärsverksamhet, t.ex. energiverk, i 
privat ägo 

  2,65   2,94   2,82 

5. Låta privata företag svara för äldreomsorg   2,31   2,54   2,26 

   Privatiseringsindex   2,83   2,96   2,79 

Kommentar: Tabellen visar de fem enkätfrågor som ligger till grund för det additiva 
”privatiseringsindexet” samt medelvärden för samtliga medborgare respektive full-
mäktigeledamöter. Nmedb = 2148-2188, Npol = 1533-1547. Skillnaden mellan kom-
muninvånarnas och fullmäktigeledamöternas värden i privatiseringsindexet är signi-
fikanta på 99%-säkerhetsnivå. 

Kommunal hemvist och uppfattningar om privatisering 
Utgångspunkten är sålunda tre olika variabler. För det första medborgarnas 
inställning till privatisering, för det andra ledamöternas inställning och för 
det tredje ledamöternas uppskattning av medborgarnas inställning. I vilken 
utsträckning förekommer då variation mellan kommunerna i dessa tre vari-
abler? Skiljer sig inställningen till privatiseringsfrågor mellan invånare i 
olika kommuner? Har ledamöter i olika kommuner olika uppfattningar i 
dessa frågor och i vilken utsträckning varierar ledamöternas kännedom om 
medborgaropinionen tvärs kommuner? 

1 Att de fem frågorna i indexet korrelerar kraftigt med varandra bekräftas av indexets förhål-
landevis höga interna reliabilitet. Reliabilitetskoefficienten (alpha) när det gäller medborgar-
nas uppfattningar uppgår till 0,79. När det gäller ledamöterna uppgår koefficienten till 0,92 
om man ser till deras egna uppfattningar om förslagen och till 0,78 om man ser till deras 
perception av medborgarnas uppfattningar. 
2 Frågan till fullmäktigeledamöterna formulerades: ”När det gäller din kommun: vilken är din 
egen åsikt om följande förslag och vad tror du kommuninvånarna i genomsnitt tycker?” För 
enkätfrågornas exakta utformning se appendix (fråga 22 i medborgarenkäten respektive fråga 
19 i politikerenkäten). 
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Ett sätt att närma sig dessa frågor är att undersöka hur stor del av varian-
sen i inställningen till privatiseringsfrågorna som förklaras av att en individ 
är bosatt i en viss kommun. Andelen varians som förklaras av kommuntill-
hörighet undersöks, när det gäller ledamöterna, vid kontroll för partitillhö-
righet samt när det gäller medborgarna vid kontroll för partisympati3. Resul-
taten av en sådan analys redovisas i tabell 4.2.  

Resultatet visar att kommuntillhörighet, bland medborgarna, står för 3,1 
procent av variansen i inställningen till privatiseringsfrågorna och för 1,7 
procent bland ledamöterna. Den allra största delen varians, 10,2 procent, 
visar sig dock kommuntillhörigheten förklara när det gäller ledamöternas 
perceptioner av opinionen.4 Det framgår sålunda att ledamöterna i vissa 
kommuner har betydligt lättare att uppskatta medborgarnas inställning i 
vänster-högerfrågor än vad ledamöterna i andra kommuner har. Det visar sig 
vidare att kommuntillhörighet förklarar något större del av variansen i med-
borgarnas inställning i denna typ av frågor än i ledamöternas. 

Tabell 4.2. Andel varians i inställningen till privatiseringsfrågorna som förklaras av 
kommuntillhörighet respektive partitillhörighet/partisympati. 

 Medborgare 
uppfattning

Ledamöter 
uppfattning

Ledamöter 
perception 

 Eta2     F Eta2        F Eta2      F
Kommun 0,031 1,8** 0,017 3,9** 0,102 6,4** 
Parti 0,209 78,0** 0,775 1160,8** 0,259 106,6** 

Kommentar: Andelen varians på individnivå som förklaras av kommun beräknad vid 
kontroll för parti och andel varians som förklaras av parti vid kontroll för kommun. 
Variansanalys (ANOVA) i vilken endast sympatisörer till samt politiker från de sju 
partierna med riksrepresentation ingår. Antal ledamöter i analysen = 1459. Antal 
medborgare = 1735. ** = signifikant på 99%-säkerhetsnivå. 

Det framgår även av tabellen att medborgarnas partisympati respektive le-
damöternas partitillhörighet förmår förklara en avsevärt större del av varian-
sen i de tre variablerna än vad den kommunala hemvisten gör. Detta är 

3 Medborgarnas partisympati har undersökts genom följande enkätfråga: ”Vilket parti tycker 
du bäst om idag – i den kommun där du bor respektive i rikspolitiken?” Svarsalternativen 
utgjordes av de sju rikstäckande partierna samt av ett öppet svarsalternativ. Se appendix: 
medborgarenkäten fråga 12. 
4 Det ska understrykas är att andelen förklarad varians som redovisas i avhandlingen baserar 
sig på det vanliga och mer konservativa Eta2-måttet, beräknat som: SSeffect / SStotal (Hays  
1994:498-500, Levine & Hullet 2002:615). Ett problem som uppmärksammats på senare tid 
är att vissa statistikprogram, bl.a. SPSS, rutinmässigt rapporterar ett mått kallat ”partial Eta2”
vilket i flera fall lett till att forskare omedvetet redovisat ”partial Eta2” istället för vanliga Eta2.
”Partial Eta2” utgör ett svårtolkat mått som överskattar andelen förklarad varians (Levine & 
Hullet 2002). I arbetet med denna avhandling har stora skillnader visat sig förekomma mellan 
de två alternativa sätten att beräkna andelen förklarad varians. Andelen varians i politikernas 
inställning till privatiseringsfrågorna som förklarades av kommuntillhörighet skulle exempel-
vis bli 7,9 % högre om ”partial Eta2” redovisades.  
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knappast att betrakta som förvånande när det gäller inställningen till de starkt 
partipolitiserade privatiseringsfrågorna. Att ledamöternas partitillhörighet 
visar sig förklara en relativt stor del av variansen när det gäller hur opinionen 
uppfattas kan tolkas som ett uttryck för önsketänkande hos ledamöterna när 
det gäller opinionens utseende. Med detta avses att ledamöternas gissningar 
om vad medborgarna önskar sig har en dragning i riktning mot ledamöternas 
egen inställning (se t.ex. Esaiasson & Holmberg 1996:123-137).5

Resultaten indikerar sammantaget att det finns en viss variation mellan 
kommunerna och att åtminstone några av kommunerna skiljer sig signifikant 
från varandra när det gäller inställningen till privatiseringsfrågorna.  

En annan fråga utgörs av i vilken utsträckning det finns skillnader mellan 
de två grupperna; medborgare och politiker. Det framgår av tabell 4.1 att om 
man jämför samtliga medborgare med samtliga politiker utan hänsyn till 
kommuntillhörighet visar sig politikerna vara något mer positiva till privati-
sering. Skillnaden är liten men statistiskt signifikant. På skalan mellan ett 
och fem hamnar det genomsnittliga svaret för hela indexet bland medborgar-
na på 2,83 och bland politikerna på 2,96.  Om man därefter ser till ledamö-
ternas perceptioner av medborgarnas uppfattningar visar sig dessa uppgå till 
i genomsnitt 2,79 vilket ligger ännu närmare genomsnittet för medborgarna.6

Fullmäktigeledamöterna framstår sålunda som goda kännare av medborgar-
opinionen i de kommunala privatiseringsfrågorna. 

Kommunerna och representativiteten 
För att erhålla variabler som uttrycker den kommunala åsiktsmässiga respek-
tive perceptiva överensstämmelsen i privatiseringsfrågorna beräknas den 
genomsnittliga inställningen bland medborgare respektive politiker i varje 
kommun. Skillnaden i absoluta tal mellan de två gruppernas medelvärde i 
varje kommun utgör ett mått på överensstämmelsen i dessa frågor. En liten 
skillnad är i detta sammanhang uttryck för god överensstämmelse och en stor 
skillnad uttryck för en dålig. För att underlätta tolkningen förs variabeln över 
till en skala som löper mellan noll och hundra. Detta innebär att den största 
skillnaden som teoretiskt sett skulle kunna uppstå mellan politiker och med-
borgare i en kommun uppgår till 100 och den minsta till noll. Den genom-
snittliga skillnaden mellan politiker och medborgare när det gäller frågor om 
privatisering visar sig på kommunnivå uppgå till 6,9 med en genomsnittlig 

5 Fullmäktigeledamöternas uppskattning av medborgaropinionen uppvisar ett mönster som 
följer partiets egen position längs vänster-högerskalan. Sett över alla kommuner uppgår den 
genomsnittliga perceptionen av opinionen i privatiseringsfrågorna bland ledamöterna från 
Moderaterna till 3,3. Sedan följer i tur och ordning: (Fp) 3,2; (Kd) 3,1; (C) 2,9; (Mp) 2,8; (S) 
2,5 samt (V) 2,4. 
6 T-test av i vilken utsträckning de enskilda kommuninvånarnas enkätsvar avviker från ge-
nomsnittet för alla ledamöter visar att skillnaden mellan de två grupperna när det gäller in-
ställningen till privatiseringsindexet är signifikant på 99%-nivån och att skillnaden mellan 
invånarnas inställning och ledamöternas genomsnittliga perception är signifikant på 95%-
säkerhetsnivå. 
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avvikelse från medelvärdet på 4,6. Av undersökningens kommuner visar sig 
den minsta åsiktsskillnaden finnas i Tanum med en i det närmaste perfekt 
överensstämmelse och den största i Arvidsjaur med en differens på 18,3. Om 
man ser till den perceptiva överensstämmelsen uppgår den genomsnittliga 
skillnaden till 5,7 med en standardavvikelse på 4,5.  

Den åsiktsmässiga och perceptiva överensstämmelsen uppvisar en signi-
fikant inbördes korrelation (r = 0,55**). Detta innebär att korrelationen mel-
lan måtten kan betraktas som stark men inte perfekt. Verba och Nies slutsats 
att det var möjligt att sätta likhetstecken mellan den perceptiva och åsikts-
mässiga representativiteten i de amerikanska lokalsamhällena framstår där-
med inte som tillämplig när det gäller frågan om privatisering i svenska 
kommuner.  

De lokala politiska frågorna 
Avhandlingens andra aspekt av överensstämmelse mellan väljare och valda 
gäller lokala politiska sakfrågor. Dessa frågor kan i några avseenden ses som 
privatiseringsfrågornas motsats. Medan privatiseringsfrågorna har en tydlig 
koppling till partisystemens dominerande vänster-högerstruktur kan man 
förvänta sig att de lokala politiska sakfrågornas koppling till partier och par-
tisystem i huvudsak ska vara strukturerad utifrån andra politiska dimensio-
ner. En rimlig förväntan förefaller därmed vara att medborgarna ska besitta 
en lägre kännedom om partiernas inställning i de lokala frågorna än i privati-
seringsfrågorna.

Tillvägagångssätt
Privatiseringsfrågorna undersöktes genom att ställa identiska enkätfrågor i 
alla kommuner. Ett problem med ett sådant tillvägagångssätt är att de kon-
kreta policyförslagen kan vara i olika grad aktuella i olika kommuner. Ett 
sätt att komma runt detta är att för varje kommun försöka identifiera ett antal 
förslag som just för tillfället är mycket aktuella och som förekommer i den 
lokala offentliga debatten. Detta innebär att man ställer olika frågor i olika 
kommuner men strävar efter att hitta de mest omdiskuterade lokala frågorna 
i varje kommun. Tillvägagångssättet att konstruera en indexvariabel som 
uttrycker överensstämmelsen mellan väljare och valda med utgångspunkt 
från politiska sakfrågor som är unika för varje kommun har, enligt författa-
rens kännedom, aldrig tidigare prövats annat än i studier med ett mycket 
begränsat antal fall.7

7 Studier av detta slag som är kända för författaren utgörs av Westerståhl & Johansson 
(1981:106-9) samt Johansson (1996:127-39). I dessa undersökningar har de kommunspecifika 
frågorna dock endast ställts i 4-5 kommuner vilket begränsat förutsättningarna för statistisk 
analys. 
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Genom en särskild enkät till samtliga förvaltningschefer i de 40 kommu-
nerna och genom samtal med lokala journalister genomfördes ett urval av tre 
kommunspecifika frågor per kommun (Se appendix C).  

Principerna för urvalet av de lokala frågorna var följande: 

1. Frågorna skulle röra det kommunala verksamhetsområdet. 
2. Frågorna skulle vara kända för och omdiskuterade bland medborgarna. 
3. Det skulle helst röra sig om politiska förslag som var under diskussion 

men som ännu inte var beslutade eller genomförda. 
4. Det skulle helst inte röra sig om förslag som formulerades i termer av 

mer eller mindre resurser till specifika verksamheter. 
5. Förslagen skulle helst inte ha en nära koppling till vänster-

högerdimensionen. 

Det visade sig inte vara lätt att i alla kommuner hitta lokala sakfrågor som 
tillfredställde samtliga kriterier. Som framgår av appendix (tabell C.1), där 
de lokala frågorna redovisas kommunvis, har därför i vissa fall avsteg från 
kriterierna gjorts. Det kriterium som särskilt ofta har frångåtts gäller frågor-
nas karaktär av ännu icke beslutade förslag. I de kommuner där det varit 
svårt att hitta tillräckligt många aktuella och allmänt omdiskuterade förslag 
vid tiden för undersökningen har därför istället en retrospektiv bedömning av 
redan fattade beslut efterfrågats. En annan princip som ibland frångåtts gäller 
kopplingen till vänster-högerdimensionen. Som framgår av tabell C.1 ingår 
från vissa kommuner förslag med en relativt tydlig sådan koppling. De frå-
gor som ändå till slut kommit att ingå i urvalet kan sägas utgöra, den efter 
förutsättningarna, bästa kombinationen av frågor med utgångspunkt från 
kriterierna ovan. 

Tabell 4.3 utgör ett försök att i några få kategorier sammanfatta karaktä-
ren på de lokala politiska frågorna. Det ska dock understrykas att många 
frågor glider mellan de olika kategorierna eftersom dessa inte är ömsesidigt 
uteslutande. Själva karaktären på de lokala sakfrågorna är ofta sådan att de 
berör flera politiska dimensioner samtidigt. En diskussion om en föreslagen 
vägdragning kan exempelvis samtidigt beröra miljöaspekter, trafiksäkerhets-
synpunkter samt argument som tar fasta på ekonomi och framkomlighet.  
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Tabell 4.3. Grov kategorisering av de lokala politiska frågorna 

Typ av fråga: Antal frågor 
(andel) Exempel: 

Lokalisering av verk-
samhet/infrastruktur 

49
(40,8 %) 

Placering och utformning av byggnader och infra-
struktur, tillstånd till verksamhet, vägdragningar, 
placering och förflyttning av kommunal service. 

Kommunala åtaganden 23 
(19,2 %) 

Projekt, kampanjer, evenemang, stöd till soci-
al/kultur/ungdomsverksamhet.  

Trafik/miljö 20 
(16,6 %) 

Trafiksäkerhet, åtgärder för att minska vägtrafik, 
vindkraftverk, avfallshantering. 

Vänster-högerfrågor  16 
(13,3 %) 

Friskolor, privat äldrevård, försäljning av kommuna-
la fastigheter, marknadshyror. 

Organisationsfrågor 4 
(3,3 %) 

Kommunövergripande samarbetsorganisationer, 
kommundelning.

Övriga frågor 8 
(6,7 %) 

Skriftliga omdömen i lågstadieskolan. Ekonomiska 
besparingsåtgärder. 

De lokala politiska frågorna 
De tre frågor som valdes ut för varje kommun fick ingå som ett frågebatteri i 
de enkäter som skickades till medborgare respektive politiker i dessa kom-
muner. För att ta Åtvidabergs kommun som exempel ställdes följande frågor: 

A. Var det ett bra beslut av kommunen att satsa på att bygga om Facetten 
och rusta upp Alléskolan? 
B. Är det ett bra förslag att tillåta biltrafik på Adelsvärdsgatan i centrala 
Åtvidaberg?
C. Är det ett bra förslag att flytta biblioteket från torget till det nya Facette-
nområdet? 

Fullmäktigeledamöterna och medborgarna ombads ange sin inställning till 
vart och av förslagen genom att markera ett svarsalternativ på en femgradig 
skala: 1) Mycket bra, 2) Ganska bra, 3) Varken bra eller dåligt, 4) Ganska
dåligt samt 5) Mycket dåligt.

I syfte att även erhålla ett mått på den perceptiva representativiteten om-
bads ledamöterna att utöver sin egen inställning till förslagen även ange vil-
ken inställning de trodde att den genomsnittlige invånaren i den egna kom-
munen hade.8

I tabell 4.4 redovisas hur stor del av variansen i medborgarnas och politi-
kernas inställning till de lokala frågorna som förklaras av deras kommuntill-

8 En analys av i vilken utsträckning uppfattningarna hos medborgare och politiker skiljer sig 
åt när det gäller de lokala frågorna visar sig att det i precis hälften av de sammanlagt 120 
frågorna finns statistiskt signifikanta skillnader på 95%-säkerhetsnivå mellan de två grupper-
nas medelvärden. 



85

hörighet, deras partianknytning (parttillhörighet respektive partisympati) 
samt av interaktionen mellan partianknytning och kommuntillhörighet. Den 
sista faktorn kan antas vara särskilt viktig när det gäller de lokala frågorna 
eftersom dessa skiljer sig från kommun till kommun. Det kan därför vara 
mer relevant att fråga sig hur stor betydelse partianknytningen har i varje 
kommun med sina specifika frågeställningar än hur den ser ut generellt över 
alla kommuner. När det gäller medborgarnas inställning till de lokala politis-
ka frågorna visar sig kommuntillhörigheten förklara i genomsnitt 9,9 procent 
av variansen. Interaktionen mellan kommuntillhörighet och partisympati 
visar sig förklara en ungefär lika stor andel varians, 10,1 procent. När det 
gäller ledamöternas inställning till lokala politiska frågorna visar sig interak-
tionen mellan kommun- och partitillhörighet förklara en mycket stor del av 
variationen (38,3 %) följd av kommuntillhörigheten som även den förklarar 
en ansenlig del (13,7 %). När det gäller ledamöternas perception av medbor-
garnas uppfattningar visar sig den största andelen varians förklaras av kom-
muntillhörighet (20,8 %) följd av interaktionen mellan parti och kommun 
som förklarar 19,5 procent. Sammanfattningsvis kan konstateras att det exi-
sterar en relativt stor variation mellan kommunerna när det gäller hur med-
borgarna och politikerna besvarat de lokala politiska frågorna. Detta resultat 
kan betraktas som förväntat med tanke på att olika frågor ställts i olika 
kommuner. Det kan även konstateras att en ansenlig del variation förklaras 
av partianknytning om man tar hänsyn till att olika frågor ställts i olika 
kommuner och att det därmed är interaktionen mellan parti och kommun 
som är mest relevant att ta fasta på. Resultaten visar att de lokala politiska 
frågorna som ställts i avhandlingen i relativt hög utsträckning fångats upp av 
de lokala partisystemen. 

Tabell 4.4. Andel varians i inställningen till de lokala politiska frågorna som förkla-
ras av kommuntillhörighet, partianknytning samt av interaktionen mellan partian-
knytning och kommuntillhörighet (genomsnitt tre lokala frågor). 

 Medborgare 
uppfattning

Ledamöter 
uppfattning

Ledamöter 
perception 

 Eta2     F Eta2     F Eta2     F
Kommun 0,099  6,8** 0,137  11,5** 0,208  14,5** 
Parti 0,004  1,7 0,018  9,5** 0,006  2,7** 
Parti×Kommun 0,101  1,3** 0,383  5,7** 0,195  2,4** 

Kommentar: Andelen varians på individnivå som förklaras av kommuntillhörighet, 
partianknytning samt av interaktionen mellan parti och kommun. Med partianknyt-
ning avses ledamöternas partitillhörighet respektive medborgarnas partisympati. 
Eta2-värden beräknade vid kontroll för de två övriga faktorerna i modellen. Redovi-
sade värden utgör genomsnitt av tre separata analyser utförda för var och en av de 
lokala frågorna. Variansanalys (ANOVA) i vilken endast sympatisörer till samt 
politiker från de sju partierna med riksrepresentation ingår. Antal politiker i analysen 
=1459. Antal medborgare =1735. ** = signifikant på 99%-säkerhetsnivå. * = signi-
fikant på 95%-säkerhetsnivå.. 
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Överensstämmelsen i de lokala politiska frågorna 
Med utgångspunkt från enkätsvaren beräknas den genomsnittliga inställ-
ningen hos politiker och medborgare i varje kommun till var och en av de tre 
frågorna. Genom att sedan för varje fråga beräkna hur långt ifrån varandra 
politiker och medborgare befinner sig erhålls tre observationer i varje kom-
mun av åsiktsdifferensen i lokala politiska frågor. Det tas i detta samman-
hang inte fasta på om det är politikerna eller medborgarna som är mest posi-
tivt inställda till de olika förslagen. Det är skillnaden i absoluta termer som 
registreras. Till sist konstrueras ett index genom att för varje kommun addera 
den åsiktsmässiga skillnad mellan politiker och medborgare som uppmätts i 
var och en av de tre frågorna. På så sätt skapas en variabel som i varje kom-
mun grundar sig på tre observationer av åsiktsöverensstämmelse i lokala 
politiska frågor snarare än en enda. I syfte att även erhålla ett mått på den 
perceptiva representativiteten upprepas proceduren men denna gång med 
ledamöternas perception av medborgarnas uppfattning istället för deras egen 
uppfattning ingående i beräkningen.  

På detta vis skapas två index som fortsättningsvis utgör avhandlingens 
mått på åsiktsmässig respektive perceptiv överensstämmelse i de lokala poli-
tiska frågorna. En liten åsiktsskillnad innebär en god representativitet och en 
stor skillnad en dålig representativitet. För att underlätta tolkningen av de 
kommande analyserna överförs variabeln till en skala som löper mellan noll 
och 100. 

I vilken utsträckning skiljer sig då kommunerna åt när det gäller överens-
stämmelsen i de lokala politiska sakfrågorna? Det visar sig att den genom-
snittliga åsiktsdifferensen bland kommunerna uppgår till 14,3 med en stan-
dardavvikelse på 5,9. Bäst åsiktsöverensstämmelse återfinns i Falun där en-
dast 3,2 procentenheter skiljer de två grupperna åt. Sämst visar sig överens-
stämmelsen vara i Eskilstuna där skillnaden mellan de två grupperna uppgår 
till 28,9 procentenheter. När det gäller den perceptiva överensstämmelsen 
visar sig den genomsnittliga skillnaden mellan väljare och valda uppgå till 
8,4 med en standardavvikelse på 4,0. Att den genomsnittliga skillnaden mel-
lan väljare och valda är större när det gäller de lokala politiska frågorna än 
för privatiseringsfrågorna är inte förvånande med tanke på att de politiska 
valen teoretiskt sett förväntas vara ett kraftfullt instrument för att skapa re-
presentativitet i just vänster-högerfrågor. De två måtten på åsiktsmässig re-
spektive perceptiv överensstämmelse i lokala politiska frågor uppvisar en 
stark men långt ifrån perfekt inbördes korrelation som uppgår till 0,41**. 

Huruvida de redovisade nivåerna ska betraktas som en god överensstäm-
melse eller inte är naturligtvis en relativ fråga. Ett sätt att belysa detta ur en 
något annan vinkel är dock att undersöka hur ofta majoriteten av väljare och 
valda står på samma sida när det gäller bedömningen av de lokala politiska 
förslagen. I detta perspektiv framstår den åsiktsmässiga överensstämmelsen 
som någorlunda god. I 32 av kommunerna (70 %) visar sig majoriteten av 
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väljare och valda stå på samma sida i minst två av tre frågor. Endast i en 
kommun är de två grupperna oense i samtliga frågor.9

Den kommunala agendan 
Överensstämmelsen när det gäller prioriteringar på den kommunala politiska 
dagordningen, utgör den tredje och sista aspekten av representativitet som 
ingår i undersökningen.  Principen går ut på att låta svarspersonerna ange hur 
viktigt de anser det vara att förbättra tillståndet inom olika delar av den 
kommunala verksamhetssfären till exempel när det gäller äldreomsorg, kul-
turfrågor eller renhållning. Detta tillvägagångssätt utgår alltså inte från in-
formation om svarspersonernas inställning i specifika politiska frågor utan 
tar endast hänsyn till vilka samhällsområden de tycker bör prioriteras i för-
hållande till andra. Frågekonstruktionen har tidigare använts i samband med 
de svenska medborgarundersökningarna 1987 och 1997 (Petersson m.fl. 
1989:95-7, Petersson m.fl. 1998:96-108). En liknande frågekonstruktion 
förekommer även traditionellt inom svensk kommunalforskning. I dessa 
sammanhang används ofta benämningen ”serviceprioriteringar” (Strömberg 
1974:119-134, Westerståhl & Johansson 1981:92-101). 

Tillvägagångssätt
Tillvägagångssättet är återigen att låta medborgarna och fullmäktigeledamö-
terna besvara ett identiskt utformat frågebatteri. Frågan som har ställts är 
formulerad på följande sätt:  

När det gäller den kommun Du bor i: Hur viktigt anser Du det vara att åstad-
komma förbättringar (eller motverka försämringar) inom följande områden?10

I frågebatteriet räknas sedan 19 olika kommunala samhällsområden upp. 
Med samhällsområden avses här politikområden inom vilka kommunerna 
har åtminstone någon beslutskompetens. De 19 samhällsområdena redovisas 
i tabell 4.5. För varje område har svarspersonerna givits möjlighet att ange 
ett av fem svarsalternativ: 1) Inte alls viktigt, 2) Inte särskilt viktigt, 3) Gans-
ka viktigt, 4) Mycket viktigt samt 5) Av avgörande vikt.

9 I analysen har de svarspersoner som uppgivit det neutrala svarsalternativet (3) uteslutits och 
ett balansmått beräknats mellan dem som uppgivit att ett förslag/beslut antingen är mycket 
eller ganska bra och dem som uppgivit att det antingen är ganska eller mycket dåligt. I 17 
kommuner visar sig väljare och valda stå på samma sida i tre frågor. I 15 kommuner är de 
eniga i två frågor. I sju kommuner gäller enigheten en fråga och i en enda kommun står välja-
re och valda på olika sidor i samtliga frågor. 
10 Frågan som ställdes till ledamöterna formulerades: När det gäller din kommun: Hur viktigt 
anser du det vara att åstadkomma förbättringar (eller motverka försämringar) inom följande 
samhällsområden och hur viktigt tror du kommuninvånarna i genomsnitt anser att det är?
Enkätfrågorna återges i sin helhet i appendix. Se enkätfråga 23 i medborgarenkäten samt 
enkätfråga 22 i politikerenkäten. 
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Tabell 4.5. De 19 samhällsområden som ligger till grund för beräkningen av över-
ensstämmelsen när det gäller prioriteringar på den kommunala politiska dagord-
ningen (skala 1-5). Medelvärden för medborgare och ledamöter. 

 Medborgare 
uppfattning

Ledamöter 
uppfattning

Ledamöter 
perception 

1.  Skola och utbildning 4,40 (1) 4,60 (1) 4,36 (1) 
2.  Äldreomsorg 4,21 (2) 4,38 (2) 4,24 (2) 
3.  Arbetsmarknad 4,14 (3) 4,31 (3) 4,03 (4) 
4.  Näringsliv/företagande 3,79 (12) 4,22 (4) 3,60 (8) 
5.  Barnomsorg 4,07 (4) 4,18 (5) 4,10 (3) 
6.  Fritidsverksamhet för ungdomar 4,02 (6) 3,99 (6) 3,71 (6) 
7.  Socialtjänst 3,80 (11) 3,99 (7) 3,43 (12) 
8.  Utsläpp och miljöproblem 4,03 (5) 3,98 (8) 3,53 (9) 
9.  Handikappomsorg 3,95 (8) 3,96 (9) 3,44 (10) 
10. Arbetsmiljö 3,96 (7) 3,86 (10) 3,44 (11) 
11. Boende och bostäder 3,70 (13) 3,86 (11) 3,67 (7) 
12. Vägar, gator och trafik 3,83 (9) 3,79 (12) 3,82 (5) 
13. Renhållning/avfallshantering 3,83 (10) 3,69 (13) 3,34 (13) 
14. Invandrare och invandring 3,02 (19) 3,56 (14) 2,56 (19) 
15. Färdtjänst 3,64 (14) 3,54 (15) 3,27 (14) 
16. Bibliotek 3,31 (17) 3,54 (16) 3,10 (16) 
17. Kulturfrågor 3,04 (18) 3,41 (17) 2,81 (18) 
18. Naturvård/parker 3,36 (16) 3,28 (18) 3,08 (17) 
19. Idrottsanläggningar 3,40 (15) 3,18 (19) 3,26 (15) 
     Totalt genomsnitt: 3,76 3,86 3,52 

Kommentar: Siffra inom parantes utgör den inbördes rangordningen mellan de 19 
samhällsområdena. Antalet medborgare i analysen varierar mellan 2503 och 2533 
beroende på samhällsområde. Antalet ledamöter varierar mellan 1514 och 1537. 

Den kommunala dagordningen – väljare och valda 
Det framgår av tabell 4.5 att skillnaden mellan ledamöternas och medbor-
garnas uppfattning, om man ser till samtliga individer oberoende av kom-
muntillhörighet, är liten inom de flesta samhällsområden. I flertalet fall skil-
jer bara en eller ett par tiondelar på skalan som löper mellan ett och fem. Det 
framgår även av tabellen att de två gruppernas genomsnittliga rangordning 
av de 19 områdena är tämligen likartad. Om några områden ska nämnas där 
skillnaden mellan gruppernas uppfattningar är något större utgörs dessa av 
”invandrare/invandring”, ”näringsliv och företagande” samt av ”kulturfrå-
gor” som samtliga prioriteras högre av ledamöterna än av medborgarna. Om 
man beräknar den genomsnittliga skillnaden i absoluta termer över samtliga 
19 samhällsområden visar sig knappt två tiondelar (0,18) skilja de två grup-
perna åt. Skillnaderna mellan ledamöter och medborgare kan sammanfatt-
ningsvis konstateras vara små men i de flesta fall statistiskt signifikanta.  

När det gäller ledamöternas perception av medborgarnas prioriteringar vi-
sar sig den genomsnittliga absoluta skillnaden, sett över alla samhällsområ-
den, vara något större än skillnaden mellan ledamöternas och medborgarnas 
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åsikter (0,25). De samhällsområden inom vilka ledamöterna hamnar längst 
från medborgarnas uppfattningar utgörs av områdena: ”arbetsmiljö”, ”handi-
kappomsorg”, ”utsläpp och miljöproblem”, ”renhållning/avfallshantering” 
samt ”invandrare och invandring”.  I samtliga fall underskattar ledamöterna 
den vikt som medborgarna tilldelar dessa områden.11

Även om skillnaderna framstår som små blir ändå slutsatsen att det tycks 
finns signifikanta skillnader mellan ledamöter och medborgare inom de fles-
ta kommunala samhällsområden. En annan fråga utgörs av i vilken utsträck-
ning kommunerna skiljer sig åt när det gäller hur grupperna prioriterar mel-
lan olika samhällsområden. I ett första steg granskas de två grupperna var för 
sig. Tabell 4.6 redovisar andelen varians för vart och ett av samhällsområde-
na som förklaras av kommuntillhörighet respektive partisympa-
ti/partitillhörighet. Det visar sig när det gäller medborgarna att kommuntill-
hörighet i genomsnitt, sett över de 19 områdena, förklarar 2,7 procent av 
variansen samtidigt som den bland ledamöterna förklarar i genomsnitt 5,3 
procent. Som en jämförelse förklarar partisympati bland medborgarna 1,2 
procent av variansen och partitillhörighet bland politikerna 5,2 procent.12

Det kan konstateras att det åtminstone inte är en försumbar del av variansen 
som förklaras av kommuntillhörighet, en slutsats som gäller i högre ut-
sträckning för politikerna än för medborgarna. Det tycks alltså åtminstone i 
någon utsträckning existera skillnader mellan kommunerna. 

Om man istället ser till ledamöternas perception av medborgarnas priori-
teringar framgår det att kommuntillhörighet förklarar en större del av varian-
sen än vilket parti ledamöterna tillhör. Önsketänkandet hos ledamöterna när 
det gäller medborgarnas agendaprioriteringar förefaller sålunda vara mycket 
mindre än när det gäller de mer ideologiska privatiseringsfrågorna. Resulta-
tet visar att förutsättningarna för ledamöterna att bilda sig en korrekt upp-
fattning av opinionen skiljer sig mellan kommunerna. 

11 Signifikanstest av huruvida medborgarnas uppfattningar avviker signifikant från ledamöter-
nas genomsnittliga uppfattning (t-test) visar att det finns signifikanta skillnader på minst 99%-
säkerhetsnivå inom samtliga kommunala samhällsområden utom ”fritidsverksamhet för ung-
domar” och ”handikappomsorg”. När det gäller skillnaden mellan medborgarnas uppfattning-
ar och ledamöternas perceptioner visar det sig finnas signifikanta skillnader inom alla områ-
den utom: ”vägar, gator och trafik”, ”boende och bostäder”, ”barnomsorg” samt inom området 
”äldreomsorg”. 
12 Dessa resultat antyder att andelen varians som förklaras av kommuntillhörighet i denna typ 
av servicefrågor har minskat sedan 1960-talet. Resultaten från 1966 års undersökning i kom-
munalforskningsprogrammets regi uppvisar en genomsnittlig förklarad varians sett över 14 
olika serviceområden som bland medborgarna uppgår till 12 % och bland fullmäktigeledamö-
terna till 13 %. Även i 1979 års undersökning som genomfördes av kommunaldemokratiska
kommittén ingick ett batteri med 14 kommunala serviceområden. Andelen varians som för-
klarades av kommuntillhörighet uppgick här bland medborgarna till 10 % och bland ledamö-
terna till 12 % (Westerståhl & Johansson 1981:93). 
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Tabell 4.6. Vikten av att åstadkomma förbättringar eller motverka försämringar 
inom 19 kommunala samhällsområden. Andel varians (eta2) som förklaras av kom-
muntillhörighet respektive partisympati/partitillhörighet hos medborgare och politi-
ker.     

 Medborgare
uppfattning

Ledamöter
uppfattning

Ledamöter
perception 

 Kommun Parti Kommun Parti Kommun Parti 
1.  Skola och utbildning 1,4 0,2 4,0** 2,0** 4,8** 1,0* 
2.  Äldreomsorg 0,8 0,5 2,8 2,7** 3,6* 2,3** 
3.  Arbetsmarknad 5,0** 0,5 13,8** 1,7** 11,2** 1,2** 
4.  Näringsliv/företagande 4,6** 3,9** 10,5** 14,1** 6,5** 0,9* 
5.  Barnomsorg 1,2 0,6* 4,1** 7,0** 3,8* 1,6** 
6.  Fritidsverksamhet - ungd. 3,1** 0,7* 4,2** 7,8** 4,5** 0,9* 
7.  Socialtjänst 1,5 2,6** 2,9 6,4** 5,0** 0,8 
8.  Utsläpp och miljöproblem 2,5 1,3** 3,8** 7,0** 5,0** 1,2** 
9.  Handikappomsorg 2,1 1,2** 2,2 2,5** 2,7 0,8 
10. Arbetsmiljö 1,5 2,1** 3,6* 7,6** 5,0** 0,9* 
11. Boende och bostäder 3,3** 0,8* 10,3** 2,4** 6,4** 0,5 
12. Vägar, gator och trafik 4,5** 0,3 5,3** 4,7** 8,2** 0,4 
13. Renhållning/avfall 2,1 0,5 3,5* 2,8** 3,9* 1,0* 
14. Invandrare/invandring 3,7** 1,1** 7,4** 9,4** 5,3** 0,8 
15. Färdtjänst 2,3 1,5** 4,5** 3,6** 7,2** 0,8 
16. Bibliotek 3,5** 1,3** 4,2** 5,2** 6,9** 0,9* 
17. Kulturfrågor 2,9* 1,1** 3,6* 4,9** 5,2** 0,4 
18. Naturvård/parker 3,4** 1,5** 5,0** 6,0** 8,3** 0,6 
19. Idrottsanläggningar 2,4 1,0** 4,4** 1,0* 4,4** 0,8 
     Genomsnitt: 2,7 1,2 5,3 5,2 5,7 0,9 

Kommentar: Variansanalys (ANOVA) utförd på individnivå. Andelen varians som 
förklaras av kommun beräknad vid kontroll för parti och andel som förklaras av parti 
beräknad vid kontroll för kommun. Endast medborgare respektive ledamöter som 
sympatiserar med eller representerar något av de sju rikspartierna inkluderade i 
analyserna. Nmedb = 2045-2072. Npol = 1466-1481. * = signifikant på 95%-
säkerhetsnivå, ** =signifikant på 99%-säkerhetsnivå. 

Kommunerna och överensstämmelsen på den kommunala dagordningen 
Måttet på överensstämmelse när det gäller prioriteringar på den kommunala 
dagordningen beräknas på följande sätt: För varje kommun räknas det ge-
nomsnittliga svaret för vart och ett av de 19 samhällsområdena ut bland 
medborgarna respektive fullmäktigeledamöterna. På detta sätt erhålls matri-
ser som ser ut ungefär som i tabell 4.5 med den skillnad att värdena nu är 
beräknade varje kommun för sig. Överensstämmelsemåttet utgörs sedan av 
korrelationen mellan den genomsnittliga värdering som politikerna och 
medborgarna gör av de 19 kommunala samhällsområdena i varje kommun. 
Måttet på överensstämmelse utgörs här av en korrelationskoefficient (Pear-
son’s r) som kan variera mellan noll och ett. En hög korrelation är i detta 
sammanhang uttryck för en god överensstämmelse. 
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Åsiktsöverensstämmelsen när det gäller prioriteringar på den kommunala 
dagordningen visar sig, generellt sett, vara hög om man ser till de enskilda 
kommunerna. Den genomsnittliga korrelationen mellan väljare och valda om 
man ser till samtliga 40 kommuner uppgår till 0,80 med en genomsnittlig 
avvikelse från medelvärdet på 0,07. I Örebro kommun som visar sig ha den 
sämsta överensstämmelsen uppgår korrelationen till 0,64 samtidigt som 
Strömsund, med den bästa överensstämmelsen, uppvisar korrelationen 
0,91.13  När det gäller överensstämmelsen mellan ledamöternas perceptioner 
och medborgarnas prioriteringar visar denna sig genomsnittlig sett i kommu-
nerna vara ännu högre och uppgå till 0,87 med en standardavvikelse på 0,05. 

De två måtten på åsiktsmässig respektive perceptiv överensstämmelse när 
det gäller agendaprioritering uppvisar en stark men inte perfekt inbördes 
korrelation som uppgår till 0,48**. 

Den representativa kommunen 
Åsiktsrepresentativitet. Är det då möjligt att med hjälp av uppgifter om 
kommunernas demografiska och socioekonomiska struktur skissera en bild 
av den åsiktsrepresentativa kommunen?14 När det gäller privatiseringsfrågor-
na visar sig detta inte vara så svårt. Bivariat korrelationsanalys visar att den 
åsiktsmässiga överensstämmelsen inom detta politikområde är högre i kom-
muner med låg medelinkomst och få högskoleutbildade invånare, samt där 
en stor andel av befolkningen är sysselsatt med varuproduktion. Det är även i 
högre utsträckning frågan om glest befolkade kommuner med få invånare 
och hög medelålder. I mönstret av korrelationer framträder en grov skiljelin-
je mellan centrum och periferi. Större städer och storstadsregionernas för-
ortskommuner uppvisar en lägre åsiktsöverensstämmelse samtidigt som 
kommuner belägna utanför tillväxtregionerna uppvisar högre överensstäm-
melse. Slutsatsen ges ytterligare stöd när det visar sig att den kommunstruk-
turella kontrollvariabeln ”stad-land” (se kap 3) uppvisar korrelationen  
-0,47** med åsiktsöverensstämmelsen i privatiseringsfrågor.15

Om man ser till åsiktsöverensstämmelsen när det gäller prioriteringar på 
den kommunala agendan visar sig mönstret likna det som gäller privatise-

13 Resultaten uppvisar likheter med tidigare forskning. Lars Strömberg rapporterar från 1966 
års undersökning om ”en stor överensstämmelse i väljarnas och de valdas serviceprioritering-
ar” dock utan att redovisa något mer preciserat mått (Strömberg 1974:125). Från 1979-års 
undersökning redovisar dock Westerståhl och Johansson korrelationen mellan väljarnas och 
de valdas serviceprioriteringar i fem kommuner i form av en rangkorrelationskoefficient 
(Spearman’s rho) som visar sig variera mellan 0,68 och 0,90 med ett genomsnitt på 0,81 
(Westerståhl och Johansson 1981:98). När motsvarande rangkorrelation beräknas för de 40 
kommunerna i 2001 års undersökning visar sig denna variera mellan 0,62 och 0,94 med ett 
genomsnitt på 0,82. 
14 Underlaget för denna redogörelse återfinns i appendix: Tabell D.6. 
15 Den andra kommunstrukturella kontrollvariabel ”stagnation-tillväxt” uppvisar korrelationen  
0,18 med åsiktsöverensstämmelsen i privatiseringsfrågor. 
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ringsfrågorna. Åsiktsöverensstämmelsen visar sig vara bättre i kommuner 
med få invånare, där andelen invånare bosatta i tätorter är liten, där medelål-
dern är hög, där andelen kvinnor i befolkningen är låg samt där andelen in-
vånare födda i ett land utanför norden är liten. Sammantaget pekar mönstret 
även här mot att det är i gles- och landsbygdskommuner samt andra kommu-
ner belägna utanför de ekonomiskt expansiva regionerna som åsiktsöverens-
stämmelsen är som störst. Den kommunstrukturella kontrollvariabeln ”stad-
land” uppvisar en korrelation på -0,43** med agendaöverensstämmelsen. 

När det till sist gäller de lokala politiska frågorna är det inte möjligt att på 
ett liknande sätt skissera en bild av den åsiktsrepresentativa kommunen. 
Åsiktsöverensstämmelsen i denna typ av frågor visar sig inte samvariera 
signifikant med någon av de demografiska eller socioekonomiska variabler-
na som undersökts.  

Perceptiv representativitet. Nästa fråga är om det går att teckna en motsva-
rande bild av de perceptivt representativa kommunerna, det vill säga av de 
kommuner som kännetecknas av att de förtroendevalda har god kännedom 
om medborgarnas politiska uppfattningar.16  Om man först ser till privatise-
ringsfrågorna visar sig här resultatet skilja sig från den relativt tydliga bild 
som framträder när det gäller åsiktsrepresentativiteten. Den perceptiva repre-
sentativiteten i privatiseringsfrågor visar sig inte korrelera signifikant med 
någon av de socioekonomiska eller demografiska variablerna.

När det däremot gäller de förtroendevaldas kunskap om hur medborgarna 
prioriterar på den kommunala agendan visar det sig finnas många och starka 
samband med de undersökta faktorerna. I princip är det samma mönster som 
framträder som när det gäller åsiktsöverensstämmelsen med den skillnad att 
korrelationen med de demografiska variablerna är något starkare och att 
även de två socioekonomiska variablerna inkomst och andel högskoleutbil-
dade här uppvisar en stark och negativ korrelation.17  Bilden som framträder 
är även här att det är i glesbefolkade kommuner med ett lägre invånarantal, 
belägna utanför de expansiva storstadsregionerna som överensstämmelsen är 
bäst. När det slutligen gäller de förtroendevaldas kunskap om opinionen i 
lokala politiska frågor visar det sig återigen inte finnas några signifikanta 
samband med några av de undersökta faktorerna. 

Sammanfattningsvis framstår det som intressant att åsiktsöverensstämmelsen 
i privatiseringsfrågor samt när det gäller agendaprioritering är högre i kom-
muner belägna i den geografiska och ekonomiska periferin. Även om det 
ligger utanför avhandlingens syfte att undersöka den närmare orsaken är det 
svårt att inte sätta dessa resultat i relation till de mönster som visar sig när 

16 Underlaget för denna redogörelse återfinns i appendix: Tabell D.7. 
17 Den perceptiva överensstämmelsen när det gäller agendaprioritering uppvisar korrelationen  
-0,50** med faktorindexet ”stad-land” och 0,39** med indexet ”stagnation-tillväxt”. 
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det gäller den perceptiva representativiteten. Dessa resultat visar, när det 
gäller privatiseringsfrågorna, att de förtroendevalda i geografiskt och eko-
nomiskt perifera kommunerna inte känner till medborgarnas uppfattningar 
bättre än i andra typer av kommuner. Detta innebär att den bättre åsiktsöver-
ensstämmelsen i privatiseringsfrågor som visar sig i de perifera kommunerna 
inte i första hand förefaller vara en effekt av att de perifera kommunerna har 
färre invånare och att ”närheten” mellan väljare och valda därmed är större. 
Mönstret kan istället tolkas som att den högre åsiktsöverensstämmelsen i 
privatiseringsfrågorna åstadkoms genom en mekanism som inte tar sig ut-
tryck i bättre kunskap om opinionen. En möjlig mekanism av sådant slag 
skulle kunna utgöras av en mer effektiv elektoral selektion. Några andra 
tänkbara mekanismer diskuteras i avhandlingens avslutande kapitel. 

När det gäller prioriteringarna på den kommunala dagordningen visar sig 
däremot även den perceptiva överensstämmelsen vara större i de geografiskt 
och ekonomiskt perifera kommunerna. Detta skulle kunna tyda på att åsikts-
överensstämmelsen i den mindre ideologiska frågan om hur man ska priori-
tera mellan olika kommunala samhällsområden i högre grad påverkas av 
graden av ”närhet” mellan väljare och valda och därmed av en ökad känne-
dom om medborgarnas uppfattningar hos de folkvalda .  

Tre olika aspekter av åsiktsöverensstämmelse? 
I kapitel tre diskuterades på vilka grunder de tre aspekterna av överensstäm-
melse valts ut. Det huvudsakliga målet var att täcka in en så stor del av den 
kommunala politiken som möjligt. En fråga som bör diskuteras innan steget 
tas till de kausala analyserna är om denna ambition i verkligheten lyckats. En 
möjlighet utgörs av att några av måtten inte är oberoende av varandra utan i 
själva verket är uttryck för överensstämmelsen inom samma politikområde. 
Den huvudsakliga misstanken gäller här att såväl privatiseringsfrågorna som 
agendafrågorna skulle utgöra uttryck för den underliggande vänster-
högerdimensionen. Farhågan går ut på att högersinnande svarspersoner över-
lag skulle tillskriva de olika kommunala samhällsområdena lägre vikt efter-
som de generellt vill dra ner på kommunens åtaganden samtidigt som väns-
tersinnade personer är mer positiva till att ge hög prioritet åt alla samhälls-
områden. Ett sätt att undersöka frågan är att jämföra tabell 4.2 och 4.6. Det 
framgår av jämförelsen att inställningen bland medborgarna till privatise-
ringsfrågorna i betydligt högre grad än deras värdering av de olika samhälls-
områdena förklaras av vilket politiskt parti de sympatiserar med. Medbor-
garnas partisympati visar sig förklara 20,9 procent av variansen i privatise-
ringsvariabeln men endast i genomsnitt 1,2 procent när det gäller vilken vikt 
de tillmäter de olika samhällsområdena. En motsvarande skillnad visar sig 
bland fullmäktigeledamöterna (77,5 % jämfört med 5,2 %).  

Ett annat sätt att undersöka i vilken utsträckning de tre måtten på åsikts-
överensstämmelse är statistiskt oberoende är i vilken utsträckning de korrele-
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rar med varandra. En sådan analys visar att inget av de tre måtten korrelerar 
signifikant på 95%-säkerhetsnivå med något av de andra måtten.18

Responsiva processer inom olika politikområden 
Skälet till att i avhandlingen studera tre olika aspekter av överensstämmelse 
snarare än en enda är en ambition att kunna närma sig ett något mer generellt 
svar på avhandlingens problemställning. Även om kunskapen om vad som är 
att förvänta är begränsad finns anledning att misstänka att de processer som 
studeras i avhandlingen skulle kunna se något olika ut inom olika typer av 
politikområden och i olika skeden av den politiska beslutsprocessen. Av 
denna anledning har två politikområden som på sätt och vis kan ses som 
varandras motsatser valts ut: Privatiseringsfrågorna med sin koppling till 
vänster-högerdimensionen och de lokala politiska frågorna som har en be-
tydligt svagare koppling till denna dominerande dimension inom kommu-
nalpolitiken. Därutöver har en tredje aspekt av överensstämmelse valts ut 
som tar fasta på ett tidigare skede i den politiska processen, innan frågorna 
hamnat på den politiska agendan. Ambitionen är inte att vara uttömmande 
när det gäller kommunalpolitikens alla tänkbara aspekter utan endast att göra 
några fler nedslag i den kommunalpolitiska sfären än inom ett enda policy-
område. Två möjliga skillnader mellan de tre aspekterna av överensstämmel-
se utgörs av: 

1. Att effekten av medborgarnas påverkansförsök visar sig vara större när 
man ser till vissa aspekter av överensstämmelse än när man ser till 
andra. Responsiviteten skulle sålunda kunna vara större inom vissa poli-
tikområden eller i vissa skeden av den politiska processen. 

2. Att olika kanaler för medborgarpåverkan har olika stor effekt på olika 
aspekter av överensstämmelse. 

Trots att tidigare forskning saknas som jämför responsiviteten om man ser 
till olika aspekter av överensstämmelse är det dock svårt att undgå en speci-
fik förväntning när det gäller resultaten. Denna förväntning knyts till privati-
seringsfrågorna med sin nära koppling till den politiska vänster-
högerdimensionen. Det förefaller troligt att i den mån valdeltagandet visar 
sig påverka representativiteten i kommunerna ska denna effekt visa sig vara 
starkast när det gäller privatiseringsfrågorna. Motiveringen är att vänster-
högerfrågor av detta slag har en tydlig och sedan länge etablerad koppling 
till de politiska partierna vilket medför att väljaren i sitt val av parti har goda 
förutsättningar att känna till partiets position. Det är i just denna typ av frå-
gor som de representativa processerna: kandidatnominering, valrörelsedebatt 

18 Den enda korrelation som närmar sig gränsen för statistisk signifikans är den mellan över-
ensstämmelsen i lokala politiska frågor och privatiseringsfrågor. r = -0,28 (p = 0,079). 
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och väljarnas åsiktsröstning borde ha bäst möjligheter att åstadkomma en 
hög åsiktsöverensstämmelse (se t.ex. Holmberg 1996:110). 

Omvänt skulle man vidare kunna tänka sig att effekten av de tre påver-
kanskanalerna som verkar vid sidan av valen ska visa sig vara svagare på 
överensstämmelsen i privatiseringsfrågorna än när det gäller de lokala poli-
tiska frågorna och prioriteringen på den kommunala dagordningen. Förklar-
ingen till detta skulle vara att fullmäktigeledamöternas partitillhörighet i så 
hög grad avgör inställningen i frågor om privatisering att det inte kvarstår 
något större utrymme för följsamhet i förhållande till de uppfattningar som 
uttrycks från medborgarnas sida.  
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5. Valdeltagandet och representativiteten 

Ända sedan det representativa styrelseskickets uppkomst har frågan om vad 
som kännetecknar en god representation varit starkt omtvistad. En av de 
mest omdiskuterade frågorna har varit hur fri eller bunden en politiskt för-
troendevald skall anses vara i förhållande till åsikterna och intressena hos 
dem de är satta att representera (Pitkin 1967:144 ff). Samtidigt kan konstate-
ras att de grundläggande institutionella förutsättningarna inom vilken denna 
representation äger rum; fria och regelbundna val samt åsikts- och yttrande-
frihet, mycket sällan har ifrågasatts (Manin m.fl. 1999:2-3). I själva verket 
kan förekomsten av fria och rättvisa val enligt en vanlig uppfattning ses som 
det definierande kännetecknet för en demokrati. (Tingsten 1933:58, Schum-
peter 1942:269, Downs 1957:23-4, Barry 1991:25). 

Om man ser till det valdemokratiska respektive pluralistiska demokrati-
ideal som skisseras i avhandlingen betraktas de allmänna valen i båda fallen 
som en omistlig del av det demokratiska styrelseskicket. Skillnaden som 
beskrivits i kapitel två är dock att det pluralistiska idealtypiska synsättet 
hyser mindre tilltro till de elektorala processernas förmåga att på egen hand, 
utan att komplettas av andra former av politisk kommunikation, uppnå god-
tagbara nivåer av följsamhet i förhållande till medborgarna. Enligt den val-
demokratiska positionen anses däremot de elektorala processerna, under de 
rätta förutsättningarna, utgöra ett effektivt sätt att låta medborgarnas uppfatt-
ningar komma till uttryck i den politiska processen. 

Det kan dock vara viktigt att poängtera att det finns faktorer med kopp-
ling till den elektorala proceduren, utöver medborgarnas deltagande, som 
såväl valdemokrater som pluralister betonar värdet av. Exempel på sådana 
faktorer utgörs av den offentliga debatten, valrörelsernas kvalité och graden 
av elektoral konkurrens inom det politiska systemet. Valdeltagandet, som 
undersöks i detta kapitel, utgör sålunda inte den enda faktorn som anses ha 
betydelse för hur väl den elektorala proceduren ska fungera. Sett ur ett repre-
sentativitetsperspektiv är det till med tänkbart att en brist i ett avseende, till 
exempel ett lågt valdeltagande, skulle kunna kompenseras av någon annan 
aspekt, till exempel en informativ valrörelse. Det faller dock utanför avhand-
lingens syfte att undersöka betydelsen av denna typ av systemrelaterade fak-
torer.

Avhandlingens utgångspunkt är betrakta de allmänna valen som en av fle-
ra kanaler för påverkan från medborgarnas sida. Sett ur detta perspektiv är 
det dock tydligt att valen fungerar enligt en något annan logik än övriga ka-
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naler. Valen skiljer sig från övriga kanaler genom att de avgör vilka partier 
och därmed också vilka enskilda politiker som ska representera folket under 
kommande mandatperiod. Resultaten av allmänna val avgör sålunda genom 
elektoral selektion den åsiktsmässiga sammansättningen av personer i den 
beslutande församlingen. De övriga kanalerna i avhandlingen verkar istället 
genom att under pågående mandatperiod påverka agerandet hos de politiker 
som en gång blivit invalda. Som diskuterats tidigare är det dock även tänk-
bart att deltagandet i valen skulle kunna påverka representativiteten genom 
att förändra incitamenten hos de folkvalda när det gäller att vara lyhörda och 
följsamma i förhållande till opinionen. 

Valen en unik påverkanskanal 
Valdeltagandet är socialt sett mindre skevt fördelat inom befolkningen än 
många andra former för intresseartikulering. Detta utgör en faktor som, på 
förhand, talar för att valdeltagandet i högre utsträckning än nyttjandet av 
andra påverkanskanaler ska verka i riktning mot ökad överensstämmelse 
mellan väljare och valda. Några av skälen till att de allmänna valen utgör en 
förhållandevis jämlik kanal för medborgarinflytande är att: 

Valdeltagandet är sanktionerat av staten på ett unikt sätt och utgör samti-
digt den mest formaliserade inflytandekanalen.1  Medborgare uppmanas i 
allmänhet att rösta, vilket bidrar till att öka deltagandet. 
Valhandlingen är enkel att utföra och förutsätter inte att individen är väl-
försedd med politiska resurser. Ställningstagandet i samband med val be-
gränsas till att välja mellan olika paket av åsikter (partiprogram) snarare 
än att på egen hand ta ställning i informationskrävande sakfrågor (Con-
verse & Pierce 1986:773). 
Det existerar ett tak för deltagandet i val eftersom varje medborgare en-
dast förfogar över en röst, till skillnad från de flesta andra former av del-
tagande där en individ kan genomföra ett i princip obegränsat antal på-
verkansförsök (Verba m.fl. 1978:6-10, Lijphart 1997:8-11).  

Till följd av faktorerna ovan torde de politiska valen utgöra den form av 
politiskt deltagande som flest medborgare använder sig av samtidigt som 
dess nyttjande är mest jämlikt fördelat mellan olika befolkningsgrupper (Pe-
tersson m.fl. 1989:201-10, Parry m.fl. 1992:63-84, Rosenstone & Hansen 
1993:238, Verba m.fl. 1995:186-202, Lijphart 1997:1-7, Petersson m.fl. 
1998:79-95). 

Hur förväntas då sammanfattningsvis valdeltagandets nivå påverka den 
åsiktsmässiga respektive perceptiva överensstämmelsen i kommunerna? Den 
begränsade tidigare forskning som utförts inom området visar här att valdel-

1 Vilket bland annat leder till en samhällsnorm som uppmuntrar deltagande i val (se Teorell & 
Westholm 1999:153). 
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tagandet kan förväntas påverka representativiteten i positiv riktning. För-
väntningen utifrån tidigare forskning är vidare att det ska vara frågan om en 
linjär effekt på så sätt att fler deltagare ger upphov till en monotont förbätt-
rad representativitet.  

Kapitlet inleds med en beskrivning av valdeltagandet i kommunerna och 
avslutas med en analys av valdeltagandets effekt på den åsiktsmässiga re-
spektive perceptiva överensstämmelsen.  

Valdeltagandet i kommunerna 
Dataunderlaget i analyserna som inbegriper valdeltagandet i kommunerna 
utgörs i avhandlingen av offentlig valstatistik från statistiska centralbyrån 
(SCB). Det specifika valtillfälle som står i fokus utgörs av kommunalvalet 
1998. Det var detta val som avgjorde de partipolitiska styrkeförhållandena i 
kommunernas fullmäktige under den tidsperiod som avhandlingens enkätun-
dersökning genomfördes.  

Det genomsnittliga deltagandet i kommunalvalet 1998, om man ser till 
undersökningens 40 kommuner, visar sig uppgå till 79,2 procent med en 
genomsnittlig avvikelse från medelvärdet på 2,3 procentenheter. I 32 av de 
40 kommunerna ligger nivån någonstans mellan 76 och 82 procent. Helsing-
borg uppvisar det lägsta deltagandet med 75,4 procent och Täby det högsta 
med 85,2 procent.2

Kommuntyper
Även om variationen i valdeltagande mellan kommunerna framstår som 
ganska liten betyder detta inte att de skillnader som ändå finns är ointressan-
ta. Med tanke på de politiska valens centrala roll i den representativa demo-
kratin är det befogat att ta en närmare titt på vilka egenskaper som känne-
tecknar kommuner med lågt respektive högt valdeltagande.  

Ett sätt att bilda sig en grov uppfattning är att utgå från en indelning av 
Sveriges kommuner i nio kommuntyper som genomförts av Svenska Kom-
munförbundet.3

Av figur 5.1 som grundar sig på en analys av Sveriges samtliga kommu-
ner framgår att den typ av kommun som uppvisar det högsta valdeltagandet 
är förortskommunen samtidigt som storstadskommunen (Stockholm, Göte-
borg och Malmö) uppvisar den lägsta nivån.  

2 Om man ser till Sveriges samtliga kommuner uppgick deltagandet i kommunalvalet 1998 i 
genomsnitt till 79,3 procent med en standardavvikelse på 3,1. Bland Sveriges samtliga kom-
muner uppvisar Vellinge det högsta deltagandet med 87,7 procent och Haparanda det lägsta 
med 60,4 procent (SCB). 
3 Indelningsgrunden för denna klassificering redovisas närmare i appendix (tabell D.21). 
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Figur 5.1. Valdeltagande i kommunalvalet 1998. Genomsnitt för Sveriges samtliga 
kommuner indelade efter kommuntyp. 
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Kommentar: Siffra angiven inom parantes utgör antal kommuner av respektive typ 
som ingår i analysen. Analysen baserad på totalt 288 kommuner (Kfakta03/SCB).  

Befolkningen och valdeltagandet 
Tabell 5.1 redovisar graden av samvariation mellan valdeltagandet och ett 
antal demografiska och socioekonomiska faktorer i kommunerna. Om man 
ser till de demografiska faktorerna och utgår från Sveriges samtliga kommu-
ner visar sig medelåldern samt andelen invånare födda utanför norden sam-
variera signifikant med valdeltagandet. Valdeltagandet visar sig vara lägre i 
kommuner med en högre medelålder och i kommuner med en större andel 
invånare födda utanför Norden. Det visar sig även finnas ett svagare men 
signifikant negativt samband mellan folkmängd och valdeltagande.  

Om man ser till de socioekonomiska variablerna visar det sig finnas en 
tydligare samvariation med valdeltagandet. I kommuner med högre medelin-
komst, med fler välutbildade invånare samt där arbetslösheten är lägre visar 
sig valdeltagandet vara större.

I tabellen redovisas även motsvarande analys med undersökningens urval 
av 40 kommuner som underlag. Mönstret av korrelationer i urvalet liknar i 
stort sett det som visar sig i hela populationen. Exempelvis uppvisar medel-
inkomsten och utbildningsnivån i båda fallen en positiv och signifikant kor-
relation med valdeltagandet. 
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Sammanfattningsvis visar sig kommuner med ett högt valdeltagande kän-
netecknas av hög medelinkomst, en ung välutbildad befolkning, en liten 
andel invånare födda utanför Norden samt av en låg arbetslöshet. Det har 
vidare visat sig vara förortskommunerna som uppvisar det genomsnittligt 
sett högsta valdeltagandet. 

Tabell 5.1. Bivariata korrelationer mellan ett antal demografiska och socioekono-
miska variabler och deltagandet i kommunalvalet 1998. 

 Sveriges samtliga
kommuner

 Urval: 
40 kommuner 

Kommunegenskap: r P r P

Folkmängd -0,12* 0,05  -0,06 0,70 
Landareal (km2) -0,11 0,07 0,10 0,52
Invånare/km2 -0,06 0,32 0,18 0,26
Tätortsboende (%) 0,07 0,27 0,02 0,89
Medelålder -0,18** 0,00 -0,21 0,19
Andel kvinnor (%) 0,02 0,76 -0,27 0,09

D
em

ografi

Födda utanför norden (%) -0,19** 0,00  -0,22 0,18 

Medelinkomst 0,38** 0,00  0,34* 0,03 
Eftergymnasialt utbildade (%) 0,30** 0,00 0,31* 0,05
Arbetslöshet (%) -0,36** 0,00 -0,22 0,17

Socio-ekonom
i

Förvärvsarbetande inom 
varuproduktion (%) 

-0,07 0,21  -0,19 0,25 

 Antal kommuner (N) 288-289  40 

Kommentar: * = signifikant på 95%-säkerhetsnivå. ** = signifikant på 99%-
säkerhetsnivå.  

Valdeltagandets effekter 
I de följande avsnitten undersöks om och i så fall på vilket sätt valdeltagan-
det påverkar representativiteten i kommunerna. Hypotesen (H1) går ut på att 
valdeltagandet ska ha en positiv och linjär effekt på den åsiktsmässiga re-
spektive perceptiva överensstämmelsen. Förväntningarna är vidare att denna 
effekt ska vara starkast när det gäller privatiseringsfrågorna eftersom dessa 
är tydligast kopplade till vänster-högerdimensionen och partisystemens 
struktur. Den andra hypotesen (H2) som går ut på att sambandet mellan det 
politiska deltagandet och representativiteten ska utgöras av en kurvlinjär U-
formad funktion är egentligen inte tillämplig när det gäller valdeltagandet 
utan gäller i högre grad de påverkanskanaler som verkar vid sidan av valen. 
Varken teorin om differentierad responsivitet eller Verba och Nies empiriska 
resultat pekar i riktning mot att sambandet med valdeltagandet skulle vara 
något annat än linjärt. I avsikt att i någon mån genomföra en jämlik prövning 
av avhandlingens fyra påverkanskanaler undersöks i kapitlet ändå frågan om 
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det föreligger ett kurvlinjärt samband mellan valdeltagandet och representa-
tiviteten.
Avhandlingens tredje hypotes (H3) implicerar att effekten av politiskt delta-
gande ska se olika ut vid olika nivåer av åsiktsmässig ”konsensus” mellan 
aktiva och passiva medborgare. Inte heller när det gäller denna hypotes finns 
några teoretiska eller empiriska argument för att denna skulle gälla valdelta-
gandet. Ett direkt avgörande skäl till att den tredje hypotesen inte kan under-
sökas när det gäller valdeltagandet är dock rent empiriskt. För att kunna prö-
va hypotesen är det nödvändigt att beräkna ett mått på den åsiktsmässiga 
skillnaden mellan politiskt aktiva och passiva medborgare i varje kommun. 
Antalet medborgare i varje enskild kommun som i enkäten uppgivit att de 
inte röstat i kommunalvalet är alldeles för litet för att det ska vara möjligt att 
beräkna ett mått på de politiska uppfattningarna hos denna grupp som upp-
fyller ens minimala krav på reliabilitet.   

Privatiseringsfrågorna
I tabell 5.2 redovisas resultatet av fyra regressionsanalyser i vilka effekten av 
valdeltagandet på den åsiktsmässiga respektive perceptiva överensstämmel-
sen i privatiseringsfrågor undersöks. I tabellen redovisas såväl de bivariata 
effekterna av valdeltagandet som effekterna vid kontroll för de båda kom-
munstrukturella faktorindexen ”stad-land” och ”stagnation-tillväxt”. Samtli-
ga resultat i tabellen har korrigerats för det slumpmässiga urvalsfel som upp-
kommit i privatiseringsvariabeln i samband med aggregeringen till den 
kommunala nivån.4  En utförlig redogörelse för korrigeringsproceduren åter-
finns i appendix B. De okorrigerade resultaten av analyserna som redovisas i 
tabell 5.2 återfinns i appendix (tabell D.12).  

Resultaten visar att valdeltagandet har en signifikant negativ effekt på så-
väl den åsiktsmässiga som den perceptiva överensstämmelsen i privatise-
ringsfrågorna. Med en negativ effekt avses här att representativiteten försäm-
ras i takt med att valdeltagandet ökar. Hur ska man då närmare bestämt tolka 
effekten av valdeltagandet på överensstämmelsen i privatiseringsfrågor? 
Effekten kan beskrivas som att för varje procentenhet som valdeltagandet 
ökar i kommunerna så försämras åsiktsöverensstämmelsen i privatiserings-
frågor med 0,6 procentenheter samtidigt som den perceptiva överensstäm-
melsen försämras med drygt 0,7 procentenheter. En jämförelse med resulta-
ten av motsvarande analyser som inte korrigerats för det slumpmässiga ur-

4 När det gäller det slumpmässiga aggregeringsfelet utgör detta ett mindre problem när det 
gäller analyserna av valdeltagandets betydelse än när det gäller de övriga påverkanskanalerna. 
Detta beror på att den oberoende variabeln, valdeltagandet, i dessa analyser grundar sig på 
totalräknad statistik och därmed inte är behäftat med något urvalsfel. De beroende variablerna 
som utrycker representativiteten i kommunerna är dock behäftade med ett urvalsfel vilket gör 
den estimerade effekten av valdeltagandet mer osäker och påverkar signifikansprövningen. 
Det kan sålunda vara viktigt att även genomföra analysen under korrektion för denna felkälla. 
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valsfelet visar att dessa inte skiljer sig nämnvärt från resultaten i de korrige-
rade analyserna. 

Tabell 5.2. Effekten av deltagande i kommunalvalet 1998 på den åsiktsmässiga re-
spektive perceptiva överensstämmelsen i privatiseringsfrågor (skala 0-100). 

Överensstämmelse:         Åsikter     Perceptioner
   b R2 (adj)    b R2 (adj)

 (SE b)   (SE b)
Valdeltagande (bivariat modell) -0,60*** 0,19  -0,71*** 0,28 
 (0,20)   (0,19)  

Valdeltagande (multivariat modell) -0,59*** 0,68  -0,75*** 0,23 
 (0,13)   (0,20)  

Kommentar: Regressionsanalys (OLS). Ostandardiserade regressionskoefficienter. 
Positiva b-koefficienter indikerar en förbättring av representativiteten och negativa 
b-koefficienter indikerar en försämring. Samtliga analyser har korrigerats för det 
slumpmässiga urvalsfelet (se appendix B). Kontrollfaktorer i den multivariata analy-
sen utgörs av de två faktorindexen: ”stad-land” respektive ”stagnation-tillväxt”. R2-
värden i de multivariata analyserna utgörs av ”adjusted R2”. * = signifikant på 90%-
nivån, ** = signifikant på 95%-nivån samt *** = signifikant på 99%-nivån. N  = 40. 

Resultatet framstår som oväntat och svårt att förklara teoretiskt. Samtidigt 
baserar det sig på ett relativt litet urval av kommuner. Det kan därför vara 
befogat att närmare undersöka i vilken utsträckning den negativa effekten är 
avhängig en eller ett fåtal avvikande kommuner eller om den är mer stabil 
och grundar sig på ett samstämmigt mönster sett över samtliga kommuner. 
Redan vid en okulär granskning av figur 5.2 visar det sig möjligt att identifi-
era en kommun som avviker kraftigt från regressionslinjen och som med 
tanke på sin position i diagrammet kan antas bidra till att vrida regressions-
linjen i negativ riktning. Denna kommun utgörs av Arvidsjaur för vilken 
såväl den åsiktsmässiga som den perceptiva överensstämmelsen i privatise-
ringsfrågorna visar sig vara mycket låg samtidigt som valdeltagandet ligger 
över genomsnittet för de 40 kommunerna.5

5 Det väsentliga är egentligen inte i vilken utsträckning en enskild kommun avviker från 
regressionslinjen utan i vilken utsträckning det enskilda fallet på ett avgörande sätt bidrar till 
analysens resultat. För detta ändamål används termen ”leverage”.. Ett mått på ”leverage” 
utgörs av den så kallade ”Cook’s distansen (D)” (Pedhazur 1997:47). I den multivariata re-
gressionsmodellen med åsiktsöverensstämmelsen som beroende variabel uppgår D för Arvids-
jaur till 0,41 och i perceptionsmodellen till 0,22. I båda fallen överstiger D kraftigt motsva-
rande värden för övriga kommuner. 
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Figur 5.2. Åsiktsöverensstämmelse som linjär funktion av deltagande i kommunalva-
let 1998 vid kontroll för kommunstruktur.  
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Kommentar: Variabeln längs Y-axeln utgörs av den ostandardiserade residualen av 
den åsiktsmässiga överensstämmelsen i privatiseringsfrågor med utgångspunkt från 
en regressionsanalys där de två faktorindexen ”stad-land” samt ”stagnation-tillväxt” 
utgjort oberoende variabler. 

Ett sätt att undersöka vilken betydelse enskilda observationer har för regres-
sionsanalysens resultat är att genomföra analysen upprepade gånger med en 
observation i taget utesluten. På så sätt kan ett standardiserat mått för varje 
enskild observations inflytande på den estimerade b-koefficienten av intresse 
beräknas (Pedhazur 1997:52-7). När det aktuella måttet beräknas för Arvids-
jaur visar sig detta kraftigt överstiga den kritiska gräns som konventionellt 
används för att avgöra när en observation kan anses ha ett oroande stort in-
flytande.6

Det kan sålunda konstateras att Arvidsjaur som enskild kommun betrak-
tad utövar ett starkt inflytande över analysens resultat. Den kritiska frågan är 

6 Eftersom det standardiserade måttet (dfbetas) påverkas av urvalsstorleken har det hävdats att 
den kritiska gränsen bör vara relaterad till antal fall i analysen. Två olika förslag på en sådan 
”size-adjusted cutoff” utgörs av n2   respektive n3   (Belsley m.fl. 1980:28, Mason 
m.fl. 1989:520, Pedhazur 1997:54-5). När dfbetas beräknas för Arvidsjaur i en multivariat 
okorrigerad regressionsmodell med åsiktsöverensstämmelsen som beroende variabel visar sig 
dfbetas för valdeltagandets b-koefficient uppgå till 0,87. Motsvarande värde när det gäller den 
perceptiva överensstämmelsen uppgår till 0,58. Den kritiska gränsen kan, enligt de två tum-
reglerna ovan, beräknas till 0,32 respektive 0,47. Ingen av de övriga kommunerna i urvalet 
uppvisar ett dfbeta som är i närheten av de kritiska nivåerna.  
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vad som sker om Arvidsjaur utesluts från analysen. Är den negativa effekten 
av valdeltagande tillräckligt robust för att vara fortsatt signifikant sedan det 
identifierade kritiska fallet uteslutits? 

Som förväntat minskar den estimerade negativa effekten av valdeltagan-
det när Arvidsjaur uteslutits. Om man ser till den åsiktsmässiga överens-
stämmelsen minskar effekten från -0,59 till -0,38 och när det gäller den per-
ceptiva överensstämmelsen från -0,75 till -0,58. Om analyserna utförs utan 
korrektion för aggregeringsfelet visar sig effekten av valdeltagandet inte 
riktigt klara gränsen för statistisk signifikans på 95%-nivån. Effekten är dock 
inte långt från att vara signifikant.7 När analyserna utförs korrigerade visar 
sig den negativa effekten av valdeltagandet vara statistiskt signifikant såväl 
när det gäller den åsiktsmässiga som den perceptiva överensstämmelsen.8

Den negativa effekten av valdeltagandet framstår som teoretiskt svårför-
klarad. Av denna anledning kan det vara befogat att undersöka huruvida 
effekten inte i själva verket beror på någon bakomliggande strukturell faktor 
som de två faktorindexen undgår att isolera för. En sådan prövning måste 
dock ske med återhållsamhet då risken är att upprepade prövningar av olika 
regressionsmodeller till slut, av slumpmässiga skäl, leder till det resultat som 
forskaren önskar sig (se t.ex. Studenmund 1997:183-7) . Av denna anledning 
prövas en enda enkel regressionsmodell där utöver valdeltagandet endast en 
annan oberoende variabel ingår. Denna variabel utgörs av den kommunala 
utbildningsnivån, operationaliserad som andelen högskoleutbildade invånare. 
Resultatet visar att effekten av valdeltagandet på åsiktsöverensstämmelsen i 
det närmaste helt kontrolleras bort av utbildningsvariabeln såväl i den okor-
rigerade som i den korrigerade analysen. Däremot kvarstår en viss negativ 
effekt på den perceptiva överensstämmelsen även efter kontroll för utbild-
ningsnivå.9

Den sammanfattande slutsatsen blir, sedan hänsyn tagits till det kraftigt 
avvikande fallet Arvidsjaur samt till utbildningsnivån i kommunerna, att 
valdeltagandet inte förefaller ha en signifikant effekt på den åsiktsmässiga 
överensstämmelsen i privatiseringsfrågorna. Däremot kvarstår en svårförkla-
rad negativ effekt av valdeltagandet på den perceptiva överensstämmelsen i 
denna typ av frågor. 

7 I synnerhet gäller detta analysen med den perceptiva överensstämmelsen som beroende 
variabel där b uppgår till -0,58* (SE b = 0,31). När det gäller analysen med åsiktsöverens-
stämmelsen som beroende variabel uppgår b till -0,38, och SE b till 0,25 (p =  0,14). 
8 I modellen med åsiktsöverensstämmelsen som beroende variabel uppgår b till -0,38***  (SE 
b = 0,07). I modellen med den perceptiva överensstämmelsen som beroende variabel uppgår b
till -0,58*** (SE b = 0,19). 
9 I den korrigerade modellen med åsiktsöverensstämmelse som beroende variabel uppgår 
effekten av valdeltagandet vid kontroll för utbildningsnivån till; b = -0,09 (0,50). I den korri-
gerade analysen med den perceptiva överensstämmelsen som beroende variabel uppgår effek-
ten av valdeltagandet vid kontroll för utbildningsnivå till; b = -0,51** (0,22). Den sistnämnda 
effekten visar sig i en okorrigerad analys vara signifikant på 90%-säkerhetsnivå (p = 0,10). 
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Kurvlinjäritet
Då Verba och Nie funnit att sambandet mellan politiskt deltagande och olika 
former av överensstämmelse mellan väljare och valda kan anta en kurvlinjär 
form är det befogat att undersöka denna möjlighet även på våra svenska 
data.10  Frågan är alltså om en kurvlinjär funktion bättre kan förklara sam-
bandet mellan valdeltagandet och den åsiktsmässiga respektive perceptiva 
överensstämmelsen än en linjär funktion. För att pröva denna möjlighet in-
förs det kvadrerade valdeltagandet som en term i regressionsekvationen en-
ligt följande: 

iiiiii XXXXY 3423
2
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Analysen av huruvida en kvadratisk modell bidrar med en signifikant andel 
förklarad varians har i avhandlingen genomgående utförts som jämförelser 
mellan modeller som inte korrigerats för det slumpmässiga aggregeringsfe-
let. När det gäller sambandet mellan valdeltagandet och den åsiktsmässiga 
respektive perceptiva överensstämmelsen i privatiseringsfrågor visar resulta-
tet för det första att b-koefficienten för den kvadratiska termen inte i något 
av fallen är statistiskt signifikant och för det andra att den kvadratiska mo-
dellen inte bidrar med någon ökning av den justerade förklarade variansen i 
förhållande till grundmodellen. Det visar sig inte heller påverka resultatet 
nämnvärt om Arvidsjaur ingår i analysen eller inte. Det framstår i detta fall 
som tydligt att det inte är frågan om ett kurvlinjärt samband.11

De lokala politiska frågorna 
Med tanke på Verba och Nies teoretiska och empiriska slutsatser framstår 
det som en rimlig förväntning att valdeltagandet, ska visa sig ha en åtmin-
stone svagt positiv effekt på representativiteten även när det gäller de lokala 
politiska frågorna.

Tabell 5.3 redovisar resultaten av ett antal regressionsanalyser där effek-
ten av deltagandet i kommunalvalet 1998 på den åsiktsmässiga respektive 
perceptiva överensstämmelsen i de lokala politiska frågorna prövas. Analy-
serna som är korrigerade för aggregeringsfelet visar att valdeltagandet var-
ken utövar någon signifikant effekt på den åsiktsmässiga eller på den percep-

10 När det gäller frågan om ett möjligt icke-linjärt samband mellan valdeltagandet och åsikts-
överensstämmelsen är det viktigt att en sådan prövning sker med utgångspunkt från teoretiska 
överväganden och inte som en anpassning till det empiriska datamaterialet (Studenmund 
1997:216-226). I detta fall föreligger dock inom tidigare forskning teorier samt empiriska 
resultat som pekar mot att sambandet mellan politiskt deltagande och åsiktsöverensstämmel-
sen skulle vara av kurvlinjärt slag (Verba & Nie 1972:310-315). 
11 I en analys från vilken Arvidsjaur uteslutits uppgår i modellen med den åsiktsmässiga över-
ensstämmelsen som beroende variabel b för den kvadratiska termen till -0,03 (0,09). Motsva-
rande b-koefficient i perceptionsmodellen uppgår till -0,03 (0,10). Se appendix (tabell D.19). 
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tiva överensstämmelsen i de lokala frågorna. De okorrigerade analyserna 
motsvarande dem i tabell 5.3 återfinns i appendix (tabell D.12). 

 När det gäller de lokala politiska frågorna finns inget enskilt fall som ut-
övar ett så starkt inflytande över resultatet som Arvidsjaur gjorde i analysen 
av privatiseringsfrågorna. För säkerhets skulle görs ändå ett robusthetstest 
genom att utesluta de mest inflytelserika fallen även i denna analys. Försöket 
visar att resultaten är tämligen robusta och endast förändras marginellt. 

Det går sålunda inte att iaktta en signifikant linjär effekt av valdeltagande 
på den åsiktsmässiga eller perceptiva överensstämmelsen i lokala politiska 
frågor. Återigen är det dock relevant att undersöka om det istället möjligen 
kan vara frågan om en kurvlinjär effekt. Resultatet av en analys där det kva-
drerade valdeltagandet införs i grundmodellen visar dock tydligt att så inte är 
fallet när det gäller de lokala politiska frågorna.12

Den sammanfattande slutsatsen av ovanstående analyser är att valdelta-
gandet inte tycks utöva någon nämnvärd påverkan på den åsiktsmässiga eller 
perceptiva överensstämmelsen i de lokala politiska frågorna. 

Tabell 5.3. Effekten av deltagande i kommunalvalet 1998 på den åsiktsmässiga re-
spektive perceptiva överensstämmelsen i lokala politiska frågor (skala 0-100). 

Överensstämmelse:        Åsikter    Perceptioner
   b R2 (adj)    b R2 (adj)

 (SE b)   (SE b)
Valdeltagande (bivariat modell)  0,35  0,02  -0,37  0,05 
 (0,39)   (0,26)  

Valdeltagande (multivariat modell)  0,41  0,00  -0,31  0,00 
 (0,41)   (0,27)  

Kommentar: Regressionsanalys (OLS). Ostandardiserade regressionskoefficienter. 
Positiva b-koefficienter indikerar en förbättring av representativiteten och negativa 
b-koefficienter indikerar en försämring. Samtliga koefficienter korrigerade för det 
slumpmässiga urvalsfelet (se appendix B). Kontrollfaktorer i den multivariata analy-
sen utgörs av de två kommunstrukturella faktorindexen: ”stad-land” respektive 
”stagnation-tillväxt”. R2-värden i samband med multivariata analyser utgörs av ”ad-
justed R2”. * = signifikant på 90%-nivån, ** = signifikant på 95%-nivån samt *** = 
signifikant på 99%-nivån. N  = 40. 

Prioriteringar på den kommunala dagordningen 
Den tredje aspekten av representativiteten utgår från den politiska dagord-
ningen i kommunerna. Valdeltagandets effekt på den åsiktsmässiga respekti-
ve perceptiva agendaöverensstämmelsen undersöks med hjälp av regres-

12 Varken när den åsiktsmässiga eller perceptiva överensstämmelsen utgör den beroende 
variabeln visar sig den justerade förklarade variansen öka när det kvadrerade valdeltagandet 
införs i modellen. b-koefficienten för den kvadrerade termen är inte heller i något fall signifi-
kant. I modellen med åsiktsöverensstämmelsen som beroende variabel uppgår b till -0,01 
(0,15) och i perceptionsmodellen till -0,09 (0,10). Se appendix (tabell D.19). 
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sionsanalys. Resultatet som redovisas i tabell 5.4 visar att valdeltagandet inte 
har några signifikanta effekter när det gäller överensstämmelsen på den 
kommunala agendan.13 Resultaten som redovisas i tabell 5.4 är korrigerade 
för aggregeringsfelet. Motsvarande okorrigerade resultat redovisas i appen-
dix (tabell D.12). 

Tabell 5.4. Effekten av deltagande i kommunalvalet 1998 på den åsiktsmässiga re-
spektive perceptiva överensstämmelsen när det gäller prioriteringar på den politiska 
dagordningen (skala 0-100). 

Överensstämmelse:        Åsikter    Perceptioner
   b R2 (adj)    b R2 (adj)

 (SE b)   (SE b)
Valdeltagande (bivariat modell)  0,21  0,01  -0,04  0,00 
 (0,41)   (0,33)  

Valdeltagande (multivariat modell)  0,30  0,23   0,18  0,51 
 (0,37)   (0,24)  

Kommentar: Regressionsanalys (OLS). Ostandardiserade regressionskoefficienter. 
Positiva b-koefficienter indikerar en förbättring av representativiteten och negativa 
b-koefficienter indikerar en försämring. Samtliga koefficienter korrigerade för det 
slumpmässiga urvalsfelet (se appendix B). Kontrollfaktorer i den multivariata analy-
sen utgörs av de två kommunstrukturella faktorindexen: ”stad-land” respektive 
”stagnation-tillväxt”. R2-värden i samband med multivariata analyser utgörs av ”ad-
justed R2”. * = signifikant på 90%-nivån, ** = signifikant på 95%-nivån samt *** = 
signifikant på 99%-nivån. N  = 40. 

Även när det gäller agendaöverensstämmelsen undersöks frågan om det kan 
röra sig om ett kurvlinjärt snarare än ett linjärt samband mellan oberoende 
och beroende variabel. När det gäller modellen med den perceptiva överens-
stämmelsen som beroende variabel visar sig den kurvlinjära modellen inte 
bidra med någon ökad förklaringskraft.14 När det däremot gäller modellen 
med den åsiktsmässiga överensstämmelsen visar sig förklaringskraften öka 
kraftigt när det kvadrerade valdeltagandet läggs till i modellen samtidigt som 
b-koefficienten för den kvadrerade termen visar sig vara statistiskt signifi-
kant. Den justerade förklarade variansen ökar från 15 procent i den linjära 
multivariata modellen till 34 procent i kurvlinjära. För att avgöra om denna 
ökning är statistiskt signifikant används det konventionella F-testet15:

13 Resultatet visar sig vara robust när försök görs med att utesluta de mest inflytelserika fallen 
i analysen. 
14 Den justerade förklarade variansen ökar inte som ett resultat av att det kvadrerade valdelta-
gandet införs i grundmodellen och b-koefficienten för den kvadrerade termen är inte signifi-
kant (b = 0,08, SE b = 0,11). Se appendix (tabell D.19). 
15 Där R2

2 utgör den förklarade variansen i den utökade (kvadratiska) modellen och R1
2 den 

förklarade variansen i den ursprungliga (linjära) modellen. k2 står för antalet oberoende vari-
abler i den utökade modellen och (kvadratiska) funktionen och k1 för antalet oberoende vari-
abler i den ursprungliga modellen (Pedhazur 1997: 108-09, Jaccard & Turrisi 2003:12). 
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Ökningen visar sig vara statistiskt signifikant.16 Det kurvlinjära sambandet 
visar sig även vara tämligen robust när försök görs att utesluta de mest infly-
telserika observationerna ur analysen.17  Resultatet framstår även som robust 
när försök görs att kontrollera bort effekten med hjälp av olika uppsättningar 
alternativa kontrollvariabler. 

Tabell 5.5. Effekten av valdeltagandet samt det av det kvadrerade deltagandet i 
kommunalvalet 1998 på den åsiktsmässiga överensstämmelsen när det gäller priori-
teringen mellan 19 kommunala samhällsområden (skala 0-100). 
  Multivariat kurvlinjär modell
 Oberoende variabel:       b SE b Adj. R2

Valdeltagande – kommunalvalet 1998 -71,22*** 21,63  0,34 
Valdeltagandet i kvadrat  0,45*** 0,14  

Kommentar: Regressionsanalys (OLS). Ostandardiserade regressionskoefficienter. * 
= signifikant på 90%-nivån, ** = signifikant på 95%-nivån samt *** = signifikant på 
99%-nivån. Kontrollfaktorer utgörs av de två kommunstrukturella faktorindexen: 
”Stad-land” och ”stagnation-tillväxt”. Analysen är ej korrigerad för aggregeringsfe-
let i den beroende variabeln. N = 40. 

Resultatet framstår som förvånande och illustreras av den U-formade kurvan 
i figur 5.3. Det är svårt att ge en rimlig teoretisk förklaring till att åsiktsöver-
ensstämmelsen skulle vara sämre i kommuner med ett valdeltagande i re-
gistret mellan 78 och 80 procent än i kommuner med några procentenheter 
lägre respektive några procentenheter högre valdeltagande. Med utgångs-
punkt från den funktion som åskådliggörs i figur 5.3 skulle slutsatsen bli att 
ett lågt valdeltagande och ett högt valdeltagande leder till något högre nivåer 
av åsiktsöverensstämmelse än ett medelhögt deltagande. Det framstår som 
relativt troligt att kurvlinjäriteten i själva verket är orsakad av någon bakom-
liggande faktor som korrelerar med valdeltagandet och som är känneteck-
nande för kommunerna med lågt respektive högt valdeltagande men inte för 
dem med halvhögt valdeltagande. Det skulle i så fall vara frågan om en bak-
omliggande variation bland kommunerna som de två faktorindexen miss-
lyckats med att plocka upp. 

Viktigt att framhålla kan dock vara att resultatet i praktiken har tämligen 
begränsade teoretiska implikationer. Åsiktsöverensstämmelsen visar sig ju 

16 Ökningen av den förklarade variansen ger ett F-värde på 11,57 vilket med marginal 
överskriden den kritiska gränsen 4,12 på 95% säkerhetsnivå (vid 1 respektive 35 df). 
17 Den enda enskilda kommunen med ett dfbetas-värde som överskrider den undre ”tumre-
gelsgränsen” utgörs av Eskilstuna (0,33).  
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vara ungefär lika god i kommuner som med, svenska mått mätt, uppvisar ett 
lågt respektive högt valdeltagande. I kommuner med genomsnittligt valdel-
tagande visar sig sedan åsiktsöverensstämmelsen vara något lägre. Ingen 
skulle sannolikt förespråka ett sänkt valdeltagande i syfte att förbättra åsikts-
överensstämmelsen när ett ökat valdeltagande enligt modellen leder till 
samma resultat. Som tidigare nämnts framstår det dock som tveksamt om det 
verkligen kan vara valdeltagandets nivå som orsakar svackan i valdeltagan-
det.

Figur 5.3. Åsiktsöverensstämmelse när det gäller prioriteringar på den kommunala 
dagordningen som kurvlinjär funktion av deltagande i kommunalvalet 1998 vid 
kontroll för kommunstruktur. 

% valdeltagande 1998 kommunvalet

86848280787674

A
ge

nd
aö

ve
re

ns
st

äm
m

el
se

,2

,1

0,0

-,1

-,2

Kommentar: Variabeln längs Y-axeln utgörs av den ostandardiserade residualen av 
den åsiktsmässiga överensstämmelsen när det gäller prioriteringar på den kommuna-
la dagordningen med utgångspunkt från en regressionsanalys där de två faktorindex-
en: ”Stad-land” samt ”stagnation-tillväxt” utgjort oberoende variabler.  

Sammanfattning 
Resultaten i detta kapitel har visat att valdeltagandet förefaller ha en negativ 
effekt på den perceptiva överensstämmelsen i privatiseringsfrågorna. Effek-
ten visar sig vara linjär snarare än kurvlinjär. Resultatet är svårt att förklara 
teoretiskt. När det gäller de lokala politiska frågorna visar sig valdeltagandet 
inte ha någon påvisbar effekt på den åsiktsmässiga eller perceptiva överens-
stämmelsen. Detta gäller såväl den linjära som den kurvlinjära modellen. 
När det sist gäller prioriteringar på den kommunala dagordningen förekom-
mer inga signifikanta linjära effekter. Däremot visar sig valdeltagandet på-
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verka åsiktsöverensstämmelsen enligt en kurvlinjär funktion som innebär att 
överensstämmelsen ökar vid låga och höga nivåer av valdeltagande och är 
som lägst när valdeltagandet är medelstort.  
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6. Det politiska deltagandet och 
representativiteten

Detta kapitel behandlar det politiska deltagande som äger rum vid sidan av 
valen. Inledningsvis ges en beskrivning av hur detta deltagande ser ut och 
samt hur det fördelar sig bland kommunerna som ingår i undersökningen. I 
kapitlets andra hälft undersöks i vilken utsträckning detta politiska deltagan-
de har någon betydelse för den åsiktsmässiga respektive perceptiva represen-
tativiteten i kommunerna.

Politiskt deltagande vid sidan av valen 
Det politiska deltagandet vid sidan om valen har undersökts genom ett frå-
gebatteri i vilket ett antal olika handlingar syftande till att påverka det poli-
tiska beslutsfattandet i kommunerna räknas upp. I enkäten som riktas till 
medborgarna tillfrågas svarspersonerna vilka av dessa uppräknade handling-
ar de har utfört under det senaste året i syfte att ”åstadkomma förbättringar 
eller motverka försämringar” i sin kommun. Svarsalternativen för var och en 
av de olika handlingarna utgörs endast av ja eller nej. Enkätfrågan ger sålun-
da inte information om hur många gånger under det senaste året en viss typ 
av handling utförts, utan endast om den utförts minst en gång eller inte. I 
tabell 6.1 redovisas de 12 olika typer av handlingar som ingår i avhandling-
ens operationalisering av det politiska deltagandet vid sidan av valen.1 I ta-
bellen redovisas även för varje handlingsform hur många procent av kom-
muninvånarna som uppger sig ha utfört respektive handling under det senas-
te året. 

1 I själva enkätfrågan som ställdes till medborgarna ingick 17 olika typer av politiska påver-
kansförsök (se appendix E; enkätfråga 19). Tre av dessa 17 handlingar uteslöts från indexet då 
de kan anses vara uttryck för aktiviteter inom föreningslivet något som undersöks närmare i 
nästa kapitel. Ytterligare två former av politisk aktivitet (bojkott av varor samt deltagande i 
strejk) uteslöts då dessa aktiviteter bedömdes till övervägande del inte vara riktade mot kom-
munen och dess beslutsfattande. Korrelationen på kommunnivå mellan ett index som bygger 
på 12 handlingsformer och ett som grundar sig på samtliga 17 är dock så hög som 0,98***. 
Resultaten i avhandlingens kausalanalyser visar sig inte heller påverkas av om ett index base-
rat på 12 eller 17 handlingsformer används. 
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Tabell 6.1. Andel av medborgarna som minst en gång under det senaste året använt 
sig av de 12 olika former av lokalt politiskt deltagande som ligger till grund för 
indexet över politiskt deltagande.  
Deltagandeform: Andel som utfört 

handling (%) 

  1. Skrivit under namninsamling 35,8 
  2. Bidragit ekonomiskt (skänkt pengar) 25,5 
  3. Kontaktat kommunal tjänsteman 17,8 
  4. Kontaktat förening eller organisation 15,2 
  5. Kontaktat kommunpolitiker (ihop med andra) 11,9 
  6. Kontaktat kommunpolitiker (på egen hand)   8,1 
  7. Kontaktat eller medverkat i massmedia   7,5 
  8. Samlat in pengar   4,4 
  9. Deltagit i demonstration   4,3 
10. Burit eller satt upp kampanjmärke   2,9 
11. Kontaktat advokat eller rättslig instans   2,4 
12. Deltagit i olaglig protestaktivitet  
      (t.ex. civil olydnad) 

  0,4 

Som framgår av tabellen visar sig den mest använda formen av deltagande 
vara att skriva på en namninsamlingslista följt av att skänka pengar och att ta 
kontakt med en kommunal tjänsteman. De deltagandeformer som nyttjas 
minst ofta är olika typer av olagliga protestaktiviteter följda av kontakter 
med rättsliga instanser samt bärande av kampanjmärken. Av samtliga med-
borgare som besvarat undersökningen visar sig sammanfattningsvis 59 pro-
cent, under året som föregått undersökningen, ha utfört minst en av de 12 
handlingar som ingår i frågebatteriet. Drygt 10 procent visar sig ha utfört 
fyra eller fler av handlingarna. I genomsnitt visar sig svarspersonerna under 
det senaste året ha använt 1,36 av påverkansformerna.2

Var och en av de handlingsformer som nämns ovan är intressanta i sig. I 
avhandlingen riktas dock fokus mot betydelsen av samtliga handlingsformer 
sammantaget eftersom de alla betraktas som ett uttryck för det politiska del-
tagandet vid sidan av valen. Då betoningen sålunda ligger på det totala eller 
sammanlagda politiska deltagandet i kommunerna slås för varje individ anta-
let handlingsformer som han/hon använt sig av det senaste året samman till 

2 En intressant jämförelse kan göras mellan resultaten från kommunundersökningen och av 
tidigare undersökningar av politiskt deltagande som utförts på nationell nivå. I medborgarun-
dersökningen 1997 (MBU-97) ingick ett likartat frågebatteri som i kommunundersökningen 
(Petersson m.fl. 1998:53-7). En viktig skillnad mellan undersökningarna är att svarspersoner-
na i kommunundersökningen ombads ange handlingar som utförts i syfte att åstadkomma 
förbättringar eller motverka försämringar i den egna kommunen samtidigt som frågan i MBU-
97 gällde försök att påverka samhällsfrågor överhuvudtaget, oavsett politisk nivå.  
Den övergripande slutsatsen av jämförelsen är att en mycket stor del av de politiska handling-
ar som utförs i Sverige tycks röra frågor på den kommunala politiska nivån. I synnerhet gäller 
detta olika typer av kontakter som tas med politiker, tjänstemän, massmedia och organisatio-
ner. När det gäller dessa former av politiska handlingar i det närmaste tangerar eller till och 
med överskrider nivån i kommunundersökningen nivån i MBU-97. 
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ett index. Detta additiva index utgör ett mått på den enskilde svarspersonens 
politiska deltagande vid sidan av valen. I ett sista steg beräknas sedan index-
ets medelvärde för varje kommun. Den variabel som på detta skapas utgör 
sålunda ett mått på det genomsnittliga antalet påverkanssätt, av 12 möjliga, 
som medborgarna i varje kommun använt sig av under det senaste året. 

Det finns dock en möjlig invändning mot det mått på politiskt deltagande 
som just beskrivits. Denna går ut på att deltagandeindexet som baserar sig på 
genomsnittet för medborgarna i en kommun undgår att fånga in i vilken ut-
sträckning de politiska aktiviteterna är spridda jämnt bland befolkningen 
eller är ojämnt fördelade. Det är möjligt att höga värden för en kommun 
återspeglar att ett mindre antal personer utför ett stort antal handlingar snara-
re än att en stor del av befolkningen är aktiv. Ett alternativt mått över det 
politiska deltagandet i kommunerna skulle därför istället kunna ta fasta på 
hur stor andel av befolkningen som utfört någon enda av de 12 handlingarna. 
Detta skulle kunna betraktas som ett mått över hur spritt det politiska delta-
gandet är över hela befolkningen. I samband med analyserna som ligger till 
grund för detta kapitel har även effekten av ett sådant spridningsmått under-
sökts. Resultaten av dessa parallella analyser visar dock att effekten av det 
politiska deltagandets spridning i kommunerna inte avviker nämnvärt från 
effekten av genomsnittsmåttet. Resultaten av de parallella analyserna redovi-
sas av utrymmesskäl inte i kapitlet (se dock appendix tabell D.13-D.15).

Kommunerna och deltagandet vid sidan av valen 
Frågan är då om det lokala politiska deltagandet vid sidan av valen skiljer sig 
åt mellan de olika kommunerna. Förekomsten av en sådan variation utgör en 
förutsättning för att frågan om deltagandets betydelse ska kunna undersökas. 

Ett sätt att skapa sig en uppfattning om denna fråga är att undersöka hur 
stor del av variansen i politiskt deltagande som på individnivå förklaras av 
svarspersonernas kommunala hemvist. Det visar sig att 3,3 procent av denna 
varians förklaras av kommunal hemvist och att det finns signifikanta skillna-
der mellan åtminstone några av kommunerna.3 Deltagandeindexets genom-
snittliga värde på kommunnivå visar sig uppgå till 1,36 med en standardav-
vikelse på 0,31. Variationsvidden sträcker sig från en lägsta nivå på 0,75 i 
Köpings kommun till en högsta på 2,03 i Strömsund.  

Demografi och socioekonomi 
Vilka är då kommunerna som kännetecknas av ett lågt respektive högt poli-
tiskt deltagande vid sidan av valen? Om man ser till hur deltagandet samva-
rierar med ett antal kommunala egenskaper är det möjligt att bilda sig en 
åtminstone grov uppfattning. När det gäller de demografiska variablerna 
visar det sig finnas en stark positiv korrelation mellan det politiska deltagan-
det och kommunernas landareal. Andelen invånare bosatta i tätorter visar sig 

3 F = 2,17 (p = 0,00), Eta2 = 0,033. 
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däremot samvariera negativt med det politiska deltagandet. Ju fler som är 
bosatta i tätorter desto mindre deltagande med andra ord. Medelåldern i 
kommunerna uppvisar en signifikant samvariation med det politiska delta-
gandet. Ju högre medelålder desto fler påverkansformer har invånarna an-
vänt sig av. Därutöver visar sig andelen invånare som är födda utanför nor-
den samvariera negativt med deltagandet vilket innebär att det är högre ju 
lägre den utomnordiskt födda andelen av befolkningen är. De socioekono-
miska variablerna: inkomst, utbildningsnivå, arbetslöshet samt andelen invå-
nare sysselsatta inom varuproducerande näringsgrenar uppvisar ingen signi-
fikant samvariation med det politiska deltagandet vid sidan av valen. 

Tabell 6.2. Bivariata korrelationer mellan ett antal demografiska och socioekono-
miska faktorer och det politiska deltagandet vid sidan om valen i undersökningens 
40 kommuner. 
 Kommunegenskap Korrelation (r)       P

Folkmängd -0,28 0,08 
Landareal (km2) 0,48** 0,00 
Invånare/km2 -0,16 0,32 
Medelålder 0,35* 0,03 
Tätortsboende (%) -0,42* 0,01 
Andel kvinnor (%) -0,20 0,21 

D
em

ografi

Födda utanför norden (%) -0,33* 0,04 

Medelinkomst -0,21 0,20 
Eftergymnasialt utbildade -0,15 0,37 
Arbetslöshet (%) 0,09 0,57 

Socio-ekonom
i

Förvärvsarbetande inom  
varuproduktion (%) 

-0,15 0,36 

Kommentar: * = signifikant på 95%-säkerhetsnivå. **  = signifikant på 99%-
säkerhetsnivå. N = 40 

Sammanfattningsvis kännetecknas sålunda kommunerna med ett större poli-
tiskt deltagande vid sidan av valen av att vara stora till ytan, av en hög me-
delålder, en jämförelsevis liten andel invånare födda utanför norden samt av 
att endast en mindre del av invånarna är bosatta i tätorter. Vid en jämförelse 
mellan de åtta typer av kommuner som diskuterats tidigare i avhandlingen 
framgår det vidare att politiska deltagandet är störst i glesbygds- och lands-
bygdskommuner och minst i de större städerna.4

4 Det mönster som framträder avseende i vilken typ av kommuner det politiska deltagande vid 
sidan av valen är större skiljer sig från de resultat som redovisas av Westerståhl och Johans-
son (1981:44-9). I denna tidigare undersökning, utförd 1979, visar sig de flesta former av 
politiskt deltagande vid sidan av valen (utom aktivitet genom partier), vara vanligare i folkri-
ka kommuner med hög tätortsgrad än i kommuner med få invånare och låg tätortsgrad. 
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Det politiska deltagandets effekter 
I de följande avsnitten undersöks frågan om hur deltagandet vid sidan av 
valen påverkar representativiteten i kommunerna. Förväntningen när det 
gäller att effekten av det politiska deltagandet ska anta en linjär och additiv 
form framstår mot bakgrund av tidigare forskning som något osäker. Två 
mer preciserade hypoteser gällande de påverkanskanaler som verkar vid 
sidan av valen har dock hämtats från Verba och Nie och teorin om ”differen-
tierad responsivitet”. Den första utgörs av att den påverkan som det politiska 
deltagande utövar på representativiteten ska vara kurvlinjärt U-formad. Den 
andra av att effekten av det politiska deltagande ser olika ut vid olika, nivåer 
av ”konsensus” mellan politiskt aktiva och passiva medborgare i kommuner-
na. Analysen av det politiska deltagandets betydelse utförs i detta kapitel 
sålunda i tre steg. Först undersöks den linjärt additiva effekten (H1), sedan 
den kurvlinjära (H2) och till sist effekten vid olika nivåer av inomkommunal 
”konsensus” (H3). 

Privatiseringsfrågorna
Tabell 6.3 redovisar ett antal analyser där effekten av det politiska deltagan-
det på den åsiktsmässiga respektive perceptiva överensstämmelsen i privati-
seringsfrågorna undersöks. Analysen som har utförts korrigerad för det 
slumpmässiga aggregeringsfelet visar att deltagandet vid sidan av valen inte 
tycks utöva en signifikant effekt på vare sig den åsiktsmässiga eller den per-
ceptiva överensstämmelsen i kommunerna.5 Även om det inflytande som 
Arvidsjaurs kommun utövar på resultatet är stort även i denna analys är det 
inte lika utslagsgivande som i analysen av valdeltagandet.6 Resultaten visar 
sig i detta fall vara robusta i den mening att effekten av det politiska delta-
gandet inte närmar sig gränsen för statistisk signifikans även om analysen 
utförs med det inflytelserika fallet uteslutet. I tabellen nedan redovisas resul-
taten av analyser i vilka samtliga 40 kommuner ingår. 

5 Analyserna motsvarande dem i tabell 6.3 som inte korrigerats för det slumpmässiga urvals-
felet återfinns i appendix (tabell D.13). 
6 Dfbetas för Arvidsjaur uppgår i åsiktsmodellen till 0,77 och i perceptionsmodellen till 0,56. 
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Tabell 6.3. Effekten av politiskt deltagande vid sidan av valen på den åsiktsmässiga 
respektive perceptiva överensstämmelsen i privatiseringsfrågor (skala 0-100). 

Överensstämmelse:        Åsikter    Perceptioner
b R2 (adj) b R2 (adj)

 (SE b)   (SE b)

Politiskt deltagande      

Bivariat modell 1,93 0,02  0,79 0,00 
 (2,24)   (2,22)  

Multivariat modell -2,25 0,52  0,42 0,00 
 (1,69)   (2,49)  

Kommentar: Regressionsanalys (OLS). Ostandardiserade regressionskoefficienter. 
Positiva b-koefficienter indikerar en förbättrad representativitet och negativa b-
koefficienter indikerar en försämrad representativitet. Analyserna har utförts korri-
gerade för aggregeringsfelet (se appendix B). Kontrollfaktorer i den multivariata 
analysen utgörs av de två faktorindexen: ”Stad-land” respektive ”stagnation-
tillväxt”. R2-värden i samband med multivariata analyser utgörs av ”adjusted R2”. * 
= signifikant på 90%-nivån, ** = signifikant på 95%-nivån samt *** = signifikant på 
99%-nivån. N  = 40. 

Kurvlinjäritet. Med utgångspunkt från Verba och Nies teori samt och från 
deras empiriska resultat framstår det dock som rimligt att förvänta sig att 
sambandet mellan de påverkanskanaler som verkar vid sidan av valen och 
överensstämmelsen mellan väljare och valda ska visa sig vara kurvlinjärt U-
formade snarare än linjära. I avsikt att undersöka denna möjlighet införs det 
kvadrerade deltagandet vid sidan av valen som en ytterligare variabel i mo-
dellen. Resultatet visar dock tydligt att en kvadratisk funktion inte bidrar till 
att förbättra modellernas förklaringskraft. Inte i något fall visar sig b-
koefficienten för den kvadratiska termen vara signifikant. Därutöver visar 
sig ökningen av den justerade förklarade variansen i jämförelse med grund-
modellen vara obefintlig eller mycket liten.7

Interaktion. Enligt logiken i teorin om ”differentierad responsivitet” har det 
betydelse vilka åsikter som framförs av de medborgare som deltar politiskt. 
Frågan är om de aktiva medborgarna utgör ett åsiktsmässigt tvärsnitt av be-
folkningen eller snarare ett skevt urval? Den tredje hypotesen (H3) som här-
letts ur Verba och Nies teori säger att effekten av det politiska deltagandet 
vid sidan av valen ser olika ut vid olika grad av åsiktsmässig överensstäm-
melse eller ”konsensus” mellan aktiva och passiva medborgare. Om de akti-
va medborgarna utgör ett åsiktsmässigt tvärsnitt så förväntas överensstäm-

7 Om man ser till b-koefficienten för den kvadratiska termen så uppgår den till -2,97 (5,66) i 
åsiktsmodellen och till 4,34 (6,96) i perceptionsmodellen. Inte i något av de två fallen ökar 
den förklarade justerade variansen i den kvadratiska modellen i förhållande till den linjära 
grundmodellen. Se appendix (tabell D.19). 
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melsen mellan medborgare och politiska beslutsfattare öka i takt med delta-
gandet. Om de aktiva däremot utgör ett åsiktsmässigt skevt urval så förvän-
tas överensstämmelsen istället minska i takt med att deltagandet ökar (se 
t.ex. figur 2.3).  

Vad Verba och Nies teori implicerar och deras empiriska resultat indike-
rar är förekomsten av en statistisk interaktionseffekt. Med detta avses att 
effekten av en variabel X på Y förändras vid olika värden i en tredje variabel 
Z. Om det förhåller sig på ett sådant sätt talar man om att effekten av X på Y 
är ”betingad av” eller beroende av nivån i Z (Jaccard & Turrisi 2003:23-5). 
En vanlig regressionsmodell som endast uttrycker den genomsnittliga effek-
ten av X vid kontroll för Z (och andra kontrollvariabler) riskerar att missa en 
eventuell betingad effekt av X på Y.

Ett sätt att pröva avhandlingens tredje hypotes är därför att utforma en re-
gressionsmodell som tar hänsyn till att effekten av politiskt deltagande kan 
se olika ut vid skilda nivåer av ”konsensus” mellan aktiva och passiva med-
borgare i kommunerna. Det vanligaste sättet att göra detta på är låta en pro-
duktterm (X×Z) ingå i regressionsekvationen.8  I en modell av detta slag är 
det av metodologiska skäl även rekommenderat att låta variabeln Z (i detta 
fall ”konsensus”) ingå som enskild variabel (Brambor m.fl. 2006:66-70).  

I avhandlingen prövas den tredje hypotesen (H3) med hjälp av en regres-
sionsmodell av detta slag. Följande variabler ingår i modellen: För det första 
variabeln som uttrycker det politiska deltagandet vid sidan av valen (X). För 
det andra ett mått på graden av åsiktsmässig överensstämmelse mellan aktiva 
och passiva medborgare (Z). För det tredje produkten mellan dessa två vari-
abler (X×Z). Utöver dessa två variabler ingår även de två kommunstrukturel-
la variablerna ”stad-land” samt ”stagnation-tillväxt”. Regressionsekvationen 
kan formuleras: 

ekontrollbkontrollbKonsDeltbKonsensusbDeltagandebaY 21 54321

För att kunna undersöka förekomsten av en interaktionseffekt av det slag 
som beskrivits när det gäller överensstämmelsen i privatiseringsfrågor är det 
nödvändigt att beräkna den åsiktsmässiga skillnaden i privatiseringsfrågorna 
mellan politiskt aktiva och passiva medborgare i varje kommun. Avgörande 
för vilka medborgare som i detta sammanhang har betraktats som politiskt 
aktiva har varit om de uppgivit sig ha nyttjat minst en av de 12 former av 
politiskt deltagande som redovisas i tabell 6.1. Sett över samtliga kommuner 
i urvalet visar sig 59 procent av svarspersonerna ha utfört minst en av dessa 
handlingar under det år som föregått undersökningen. 

8 En produktterm av detta slag förutsätter att det är frågan om en bilinjär interaktionseffekt. 
Detta innebär att det vid varje nivå i Z är frågan om en linjär effekt av X på Y samt att en 
enhets förändring i Z alltid leder till en lika stor förändring av effekten som X utövar på Y 
(Jaccard & Turrisi 2003:21). 
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Det primära kriteriet för att avgöra om det förekommer en interaktionsef-
fekt utgörs av huruvida b-koefficienten för produkttermen är statistiskt signi-
fikant eller inte (Jaccard & Turrisi 2003:26). Därutöver framstår det som 
relevant huruvida interaktionsmodellen kan betraktas som en bättre modell 
än den ursprungliga linjärt additiva modellen. Ett sätt att avgöra detta är att 
undersöka hur stor andel varians i den beroende variabeln som interaktions-
modellen förklarar i förhållande till grundmodellen. Ett sätt att avgöra detta 
är att jämföra andelen förklarad varians sedan denna justerats för antalet 
frihetsgrader.

När analysen utförs visar det sig dock att interaktionseffekten i hög grad 
påverkas av om Arvidsjaur ingår i dataunderlaget eller inte. Om Arvidsjaur 
ingår är interaktionseffekten signifikant såväl när åsiktsöverensstämmelsen 
som den perceptiva överensstämmelsen utgör den beroende variabeln. Om 
Arvidsjaur utesluts är effekten inte i något av fallen längre signifikant.9 Av 
denna anledning tas beslutet att utesluta Arvidsjaur från analysen av interak-
tionsmodellen.  

Tabell 6.4. Interaktionsmodell: Effekten av politiskt deltagande, konsensus samt 
deltagande×konsensus på den åsiktsmässiga respektive perceptiva överensstämmel-
sen i privatiseringsfrågor (skala 0-100). 
                   Överensstämmelse:        Åsikter    Perceptioner

b (SE b) b (SE b)

Politiskt deltagande  -1,12 2,21  -0,04 2,76 
Konsensus -0,26 0,24  -0,02 0,30 
Politiskt deltagande×Konsensus 1,15 0,92  1,31 1,15 

R2 (adj) 0,35   0,00  

Kommentar: Regressionsanalys (OLS) som inte korrigerats för det slumpmässiga 
aggregeringsfelet. Ostandardiserade regressionskoefficienter. Positiva b-
koefficienter indikerar en förbättrad representativitet och negativa b-koefficienter 
indikerar en försämrad representativitet. Politiskt deltagande utgörs av det genom-
snittliga antalet former av deltagande som använts av medborgarna i en kommun 
centrerad till sitt medelvärde. ”Konsensus” utgörs av graden av överensstämmelse 
mellan politiskt aktiva och passiva medborgare i privatiseringsfrågorna på en skala 
0-100 där ett högt värde indikerar en god överensstämmelse och ett lågt värde en 
sämre. Variabeln är centrerad till sitt medelvärde. Kontrollfaktorer i de två model-
lerna utgörs av de två faktorindexen: ”Stad-land” respektive ”stagnation-tillväxt”. * 
= signifikant på 90%-nivån, ** = signifikant på 95%-nivån samt *** = signifikant på 
99%-nivån. N  = 39. 

9 Dfbetas-värdet för Arvidsjaur inflytande över produkttermen i interaktionsmodellen med 
åsiktsöverensstämmelsen som beroende variabel uppgår till 1.76 och i perceptionsmodellen 
till 1,07. Den kritiska ”tumregelsgränsen” för när ett fall kan anses utöva ett oroande stort som 
diskuterats tidigare uppgår till ett värde mellan 0,3 och 0,5. 
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I tabell 6.4 ovan redovisas resultaten av två regressionsanalyser där inter-
aktionseffekten undersöks vid kontroll för de två kontrollvariablerna ”stad-
land” respektive ”stagnation-tillväxt”. Analyserna har utförts utan korrektion 
för aggregeringsfelet.10 Resultaten av analyserna visar att effekten av det 
politiska deltagandet på den åsiktsmässiga respektive perceptiva överens-
stämmelsen inte tycks vara betingad av graden av ”konsensus” i kommuner-
na.

De lokala politiska frågorna 
De lokala politiska frågorna har inte samma självklara koppling till partier 
och partisystem. Det förefaller därför, på förhand, när det gäller denna typ av 
frågor vara troligare att det politiska deltagandet vid sidan av valen skulle 
kunna påverka överensstämmelsen mellan väljare och valda. Resultaten av 
ett antal regressionsanalyser som undersöker det politiska deltagandet vid 
sidan av valens effekt på den åsiktsmässiga respektive perceptiva överens-
stämmelsen redovisas i tabell 6.5. Som framgår av tabellen visar sig det poli-
tiska deltagandet, operationaliserat som det genomsnittliga antalet former av 
deltagande som kommuninvånarna använt det senaste året, utöva en signifi-
kant positiv effekt på den åsiktsmässiga överensstämmelsen i de lokala frå-
gorna. Effekten visar sig vara signifikant såväl bivariat som vid kontroll för 
de två kommunstrukturella faktorindexen. Någon motsvarande signifikant 
effekt återfinns inte i analysen där den perceptiva överensstämmelsen utgör 
den beroende variabeln. När det gäller det politiska deltagandets effekt på 
överensstämmelsen i de lokala politiska frågorna visar det sig inte finnas 
något enskilt fall som utövar ett oroande starkt inflytande över analysresulta-
tet.

Även om det politiska deltagandets effekt på åsiktsöverensstämmelsen är 
statistiskt signifikant framstår det som på sin plats att tolka resultatet försik-
tigt. För det första är effekten endast signifikant på den lägsta redovisade 
säkerhetsnivån (90%). För det andra visar det sig att effekten, i motsvarande 
analys som inte utförts korrigerad för aggregeringsfelet, inte klarar gränsen 
för statistisk signifikans (se appendix tabell D.14). Om något trots osäkerhe-
ten ska sägas om effektens styrka så kan den förstås som att åsiktsöverens-
stämmelsen mellan medborgare och politiker förbättras med ungefär åtta 
procentenheter för varje ytterligare form av politiskt deltagande som kom-
muninvånarna i genomsnitt använder sig av under ett år. Det skall dock un-
derstrykas att en skillnad på i genomsnitt en form av politiskt deltagande 
utgör en ganska stor skillnad om man ser till att den maximala empiriskt 
observerade skillnaden mellan två kommuner uppgår till 1,28. 

10 Samtliga analyser av interaktionseffekter i avhandlingen har utförts utan korrektion för 
aggregeringsfelet. 
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Tabell 6.5. Effekten av politiskt deltagande vid sidan av valen på den åsiktsmässiga 
respektive perceptiva överensstämmelsen i lokala politiska frågor (skala 0-100). 

Överensstämmelse:        Åsikter       Perceptioner
b R2 (adj) b R2 (adj)

 (SE b)   (SE b)

Politiskt deltagande      

Bivariat modell 6,42* 0,07  2,84 0,03 
 (3,80)   (2,62)  

Multivariat modell 7,89* 0,02  2,37 0,00 
 (4,22)   (2,91)  

Kommentar: Regressionsanalys (OLS). Ostandardiserade regressionskoefficienter. 
Positiva b-koefficienter indikerar en förbättrad representativitet och negativa b-
koefficienter indikerar en försämrad representativitet. Samtliga koefficienter korri-
gerade för det slumpmässiga urvalsfelet (se appendix B). Kontrollfaktorer i den 
multivariata analysen utgörs av de två faktorindexen: ”Stad-land” respektive ”stag-
nation-tillväxt”. R2-värden i samband med multivariata analyser utgörs av ”adjusted 
R2”. * = signifikant på 90%-nivån, ** = signifikant på 95%-nivån samt *** = signi-
fikant på 99%-nivån. N  = 40. 

Kurvlinjäritet. Även när det gäller de lokala politiska frågorna undersöks 
möjligheten att sambandet med deltagandet vid sidan av valen skulle kunna 
vara av kurvlinjärt slag. Det visar sig dock att införandet av det kvadrerade 
politiska deltagandet i grundmodellen inte i något fall leder till en ökning av 
de justerade förklarade variansen. Inte heller visar sig b-koefficienten för den 
kvadrerade termen i något fall vara signifikant.11

Interaktion. När det gäller de lokala politiska frågorna visar det sig inte hel-
ler gå att iaktta en signifikant effekt av det politiska deltagandet vid olika 
nivåer av ”konsensus”. Konsensus har i detta sammanhang operationaliserats 
som graden av åsiktsmässig överensstämmelse mellan politiskt aktiva och 
passiva medborgare i de lokala politiska frågorna i varje kommun.12 Varken 
när den åsiktsmässiga eller den perceptiva överensstämmelsen utgör den 
beroende variabeln visar sig b-koefficienten för produkttermen vara statis-
tiskt signifikant.13 Interaktionsmodellen visar sig inte heller i något fall bidra 

11 b-koefficienten för den kvadrerade termen uppgår i modellen med den åsiktsmässiga över-
ensstämmelsen som beroende variabel till -13,6 (9,7) och i perceptionsmodellen till -2,7 (6,7). 
Se appendix (tabell D.19). 
12 Överensstämmelsen mellan de politiskt aktiva respektive passiva medborgarna i varje 
kommun har beräknats separat för var och en av de tre lokala frågorna och därefter summe-
rats.
13 b-koefficienten för produkttermen uppgår i åsiktsmodellen till 1,1 (1,3) och i perceptions-
modellen till -1,1 (0,8). Se appendix (Tabell D.20). 
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med en signifikant ökning av andelen förklarad varians i förhållande till den 
additiva grundmodellen.14

Prioriteringar på den kommunala dagordningen 
I tabell 6.6 redovisas resultatet av ett antal regressionsanalyser som undersö-
ker effekten av politiskt deltagande vid sidan av valen på den åsiktsmässiga 
respektive perceptiva överensstämmelsen när det gäller prioriteringar på den 
kommunala dagordningen.  

Tabell 6.6. Effekten av politiskt deltagande vid sidan av valen på den åsiktsmässiga 
respektive perceptiva överensstämmelsen när det gäller prioriteringar på den kom-
munala dagordningen (skala 0-100). 

Överensstämmelse:            Åsikter        Perceptioner
b R2 (adj) b R2 (adj)

 (SE b)   (SE b)

Politiskt deltagande      

Bivariat modell 14,73*** 0,33  9,32*** 0,21 
 (3,37)   (2,97)  

Multivariat modell 11,76*** 0,41  3,81 0,54 
 (3,44)   (2,45)  

Kommentar: Regressionsanalys (OLS). Ostandardiserade regressionskoefficienter. 
Positiva b-koefficienter indikerar en förbättrad representativitet och negativa b-
koefficienter indikerar en försämrad representativitet. Samtliga koefficienter korri-
gerade för det slumpmässiga urvalsfelet (se appendix B). Kontrollfaktorer i den 
multivariata analysen utgörs av de två kommunstrukturella faktorindexen: ”Stad-
land” och ”stagnation-tillväxt”. R2-värden i samband med multivariata analyser 
utgörs av ”adjusted R2”. * = signifikant på 90%-nivån, ** = signifikant på 95%-
nivån samt *** = signifikant på 99%-nivån. N  = 40. 

Om man inledningsvis ser till den åsiktsmässiga överensstämmelsen visar 
sig det politiska deltagandet vid sidan av valen utöva en signifikant positiv 
effekt. Detta innebär att överensstämmelsen mellan väljare och valda ökar i 
takt med att deltagandet ökar. Även om effekten av deltagandet minskar 
något i den multivariata modellen, där kontroll införs för kommunernas so-
cioekonomiska och demografiska struktur, bibehåller koefficienten sin statis-
tiska signifikans. Effektens styrka kan här tolkas som att korrelationen mel-
lan medborgarnas och politikernas prioritering på den kommunala dagord-
ningen ökar med tolv procentenheter för varje ytterligare handlingsform som 

14 I en signifikansprövning av den ökade andelen förklarad varians i förhållande till den addi-
tiva grundmodellen i den modell där åsiktsöverensstämmelsen utgör beroende variabel uppgår 
F till 0,5. När den perceptiva överensstämmelsen utgör beroende variabel uppgår F till 3,12. 
Den kritiska gränsen för signifikans på 95%-säkerhetsnivå uppgår till 4,13 (vid en respektive 
34 df).
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medborgarna i en kommun i genomsnitt använder sig av. En jämförelse med 
motsvarande analys som inte korrigerats för det slumpmässiga aggregerings-
felet visar att effekten av det politiska deltagandet är mindre än i den korri-
gerade analysen (se tabell D.15. i appendix). I den okorrigerade multivarata 
modellen visar sig effekten av deltagandet vara signifikant på den lägsta 
redovisade säkerhetsnivån (90 %). En analys visar vidare att det när det gäll-
er agendaöverensstämmelsen inte går att identifiera något enskilt fall som 
utövar ett oroande stort inflytande över resultatet.  

Om man sedan ser till effekten av deltagandet på den perceptiva överens-
stämmelsen visar sig denna vara svagare än när det gäller åsiktsöverens-
stämmelsen. Även om den bivariata effekten av deltagandet visar sig vara 
statistiskt signifikant kvarstår inte signifikansen sedan kontroll införts för 
den kommunala socioekonomiska och demografiska strukturen.

Kurvlinjäritet. I nästa steg undersöks möjligheten av att en kurvlinjär modell 
bättre än en linjär modell förklarar förhållandet mellan det politiska delta-
gandet vid sidan av valen och agendaöverensstämmelsen. Analysen visar 
dock tydligt att så inte är fallet. b-koefficienten för den kvadrerade termen 
visar sig inte i något fall vara statistiskt signifikant.15 Inte i något fall visar 
sig heller införandet av den kvadratiska termen leda till en ökning av den 
justerade förklarade variansen i förhållande till grundmodellen. Ingenting 
talar sålunda för att sambandet mellan det politiska deltagandet och den 
åsiktsmässiga respektive perceptiva agendaöverensstämmelsen skulle vara 
av kurvlinjärt slag. 

Interaktion. Avslutningsvis undersöks frågan huruvida effekten av det poli-
tiska deltagandet, i enlighet med den tredje hypotesen (H3), kan vara beting-
ad av graden av ”konsensus” mellan politiskt aktiva och passiva medborgare 
i kommunerna. I detta fall beräknas graden av ”konsensus” som den sam-
manlagda skillnaden mellan de två grupperna sett över samtliga 19 kommu-
nala samhällsområden som ingår i enkätens agendafråga (se tabell 4.5).  

I tabell 6.7 redovisas resultaten av två regressionsanalyser i vilka delta-
gandeindexet utgör den centrala oberoende variabeln. Som framgår av tabel-
len är effekten av interaktionstermen signifikant på 90%-säkerhetsnivå i 
modellen med åsiktsöverensstämmelsen som beroende variabel. I detta fall 
visar sig den justerade förklarade variansen öka med 3 procent i interak-
tionsmodellen förhållande till grundmodellen. b-koefficienten för interak-
tionstermen kan här tolkas som att för varje procentenhets ökning av graden 
av ”konsensus” i kommunerna ökar det politiska deltagandets effekt på 
åsiktsöverensstämmelsen med 2,7 procentenheter. b-koefficienten för det 

15 b-koefficienten för den kvadratiska termen uppgår i åsiktsmodellen till 2,86 (9,68) och i 
perceptionsmodellen till 3,16 (6,96). Se appendix (tabell D.19). 
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politiska deltagandet kan vidare tolkas som effekten av deltagandet när gra-
den av ”konsensus” är genomsnittligt stor i kommunerna. 

Tabell 6.7. Interaktionsmodell: Effekten av politiskt deltagande, konsensus samt 
deltagande×konsensus på den åsiktsmässiga respektive perceptiva överensstämmel-
sen när det gäller prioriteringar på den kommunala dagordningen (skala 0-100). 
                   Överensstämmelse:        Åsikter    Perceptioner

b (SE b) b (SE b)

Politiskt deltagande   6,32**  3,16   1,94  2,40 
Konsensus -0,55  0,56   0,04  0,42 
Politiskt deltagande×Konsensus  2,69*  1,57   0,27  1,19 

R2 (adj)  0,24    0,33  

Kommentar: Regressionsanalys (OLS) som inte korrigerats för det slumpmässiga 
aggregeringsfelet. Ostandardiserade regressionskoefficienter. Positiva b-
koefficienter indikerar en förbättrad representativitet och negativa b-koefficienter 
indikerar en försämrad representativitet. ”Politiskt deltagande” utgörs av det genom-
snittliga antalet former av deltagande som använts av medborgarna i en kommun 
centrerad till sitt medelvärde. ”Konsensus” utgörs av graden av åsiktsöverensstäm-
melse mellan politiskt aktiva och passiva medborgare när det gäller prioriteringar på 
den kommunala dagordningen på en skala 0-100 där ett högt värde indikerar en god 
överensstämmelse och ett lågt värde en sämre. Variabeln är centrerad till sitt medel-
värde. Kontrollfaktorer i de två modellerna utgörs av de två faktorindexen: ”Stad-
land” respektive ”stagnation-tillväxt.”. * = signifikant på 90%-nivån, ** = signifi-
kant på 95%-nivån samt *** = signifikant på 99%-nivån. N = 40. 

En grafisk bearbetning kan underlätta tolkningen av resultatet. Av figur 6.2 
framgår att interaktionseffekten inte helt och hållet kan anses vara i linje 
med den tredje hypotesen (H3). Som framgår av illustrationen är det vid alla 
observerade nivåer av ”konsensus” frågan om en positiv effekt även om 
styrkan varierar. Förväntningarna med utgångspunkt från hypotesen var att 
effekten av politiskt deltagande skulle vara negativ vid låga nivåer av ”kon-
sensus” för att sedan bli allt mer positiv i takt med att graden av ”konsensus” 
ökade.
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Figur 6.2. Effekten av politiskt deltagande på åsiktsöverensstämmelsen när det gäll-
er prioriteringar på den kommunala dagordningen vid tre olika nivåer av ”konsen-
sus” i kommunerna. 
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Kommentar: Den betingade effekten av politiskt deltagande på åsiktsöverensstäm-
melsen när det gäller agendaprioritering vid tre nivåer av ”konsensus” i kommuner-
na. Med ”konsensus” avses graden av åsiktsmässig överensstämmelse mellan poli-
tiskt aktiva och passiva medborgare. Analyserna utförda vid kontroll för de två fak-
torindexen ”stad-land” respektive ”stagnation-tillväxt”. 

Sammanfattning 
I detta kapitel har det visat sig att det politiska deltagandet vid sidan av valen 
inte tycks utöva en linjärt additiv, en U-format kurvlinjär effekt eller en in-
teraktionseffekt på överensstämmelsen i de vänster-högeranknutna privatise-
ringsfrågorna.

När det gäller de lokala politiska frågorna har det gått att iaktta en linjärt 
positiv effekt av det politiska deltagandet på den åsiktsmässiga överens-
stämmelsen. Effekten framstår dock som något osäker. Inga kurvlinjära eller 
interaktionseffekter har kunnat iakttas när det gäller överensstämmelsen i 
dessa frågor.

När det gäller prioriteringarna på den kommunala dagordningen visar sig 
det politiska deltagandet vid sidan av valen utöva en positiv effekt på den 
åsiktsmässiga överensstämmelsen. Effekten kommer främst till uttryck i den 
vanliga linjärt additiva regressionsmodellen och ingenting tyder på att det 
skulle vara frågan om kurvlinjär effekt. Motsvarande effekt på den percepti-
va överensstämmelsen visar sig inte vara statistiskt signifikant. När det gäller 
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den åsiktsmässiga överensstämmelsen visar det sig även finnas en tendens 
till interaktionseffekt vilken innebär att effekten av deltagandet ökar i takt 
med att samstämmigheten mellan de politiskt aktiva och de passiva medbor-
garna i en kommun ökar. 
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7. Föreningslivet och representativiteten 

I detta kapitel ska föreningslivets betydelse för representativiteten undersö-
kas. Med en förening avses i avhandlingen en frivillig sammanslutning av 
medborgare som är av privaträttsligt slag och vars huvudsakliga syfte inte 
utgörs av att bedriva ekonomiskt vinstgivande verksamhet. Operationellt 
konkretiseras definitionen av de typer av medborgarsammanslutningar som 
redovisas i tabell 7.2. 

Föreningslivets betydelse för den representativa demokratin har under se-
nare tid kommit att uppmärksammas allt mer. Några exempel på positiva 
verkningar som förknippas med föreningslivet är att: Det utgör en medbor-
garskola i demokratiska beslutsmetoder och samhällslära (Diamond 
1999:242, Warren 2001:72). Det bidrar till att skapa ett ökat intresse för 
politik och till att förse medborgarna med olika typer av politiska resurser 
(Verba m.fl. 1995 337-43, Diamond 1999:242, Warren 2001:71). Det ökar 
tilltron till det politiska systemet och skapar för demokratin fördelaktiga 
normer och värderingar (Brehm & Rahn 1997:1014, Diamond 1999: 242-43, 
Hooghe 1999:24-6, Warren 2001:72-75). Det utgör en omistlig arena för 
rationella politiska samtal (Christiano 1996:244-57, Warren 2001:78-80). 
Det utgör en värdefull informationsspridare i samhället (Arnold 1990:28, 
Diamond 1999: 247, Warren 2001:71-72). I en studie kommer Robert Put-
nam därutöver fram till att föreningslivet och dess positiva följdverkningar 
fungerar som ett smörjmedel för demokratin och gör dess institutioner effek-
tivare (Putnam 1993). 

Föreningslivet och representativiteten 
Även uppfattningen att ett utbrett och engagerat aktivt föreningsliv ska ha 
positiva effekter på representativiteten i ett politiskt system uttrycks inte 
sällan av forskare (se t.ex. Berry m.fl. 1993:6-17, Boix & Posner 1998:690, 
Oliver 2001:205). Inte minst är detta som tidigare diskuterats en vanlig upp-
fattning hos forskare med en pluralistisk utgångspunkt (Warren 2001:83-4).  

Trots att frågan är omdiskuterad inom statsvetenskapen har den dock un-
dersökts empiriskt i mycket begränsad utsträckning. Endast en handfull stu-
dier har mer systematiskt undersökt frågan och tre av dessa grundar sig på 
samma dataunderlag, nämligen Verba och Nies undersökning från 1967 
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(Verba & Nie 1972, Hansen 1972, Hill & Matsubayashi 2005).1 Därutöver 
tillkommer en djupstudie av fem amerikanska städer (Berry m.fl 1993).  

Hos Verba och Nie ingår föreningsdeltagande som en av två komponenter 
i den dimension av politiskt deltagande som de kallar ”communal activity” 
(lokalt politiskt engagemang).2 Som tidigare diskuterats tycks deras och Su-
san Hansens analyser visa att detta lokala politiska engagemang i sig självt 
inte utövar någon effekt på representativiteten. Analyserna indikerar dock att 
det lokala politiska engagemanget har en positiv effekt på representativiteten 
i samhällen med låg grad av ”konsensus” och en negativ effekt i samhällen 
med en högre grad av ”konsensus” (Verba & Nie 1972:325).3

Även Kim Quaile Hill och Tetsuya Matsubayashi tar sin utgångspunkt i  
Verba och Nies data från 1967. De använder dock en mer renodlad före-
ningsvariabel. Hill och Matsubayashi är ute efter att pröva hypotesen om 
betydelsen av socialt heterogena (”bridging”) föreningstyper i förhållande 
till socialt homogena föreningstyper (”bonding”). Slutsatsen är att det inte 
går att se någon positiv effekt på representativiteten av medlemskap eller 
aktivitet inom socialt heterogena föreningar. Däremot finner de en signifi-
kant negativ effekt på representativiteten av engagemang inom socialt ho-
mogena typer av föreningar (Hill & Mastubayashi 2005:220). 

I studien av fem amerikanska städer utförd i slutet av 1980-talet kommer 
slutligen Berry, Portney och Thomson fram till att aktivitet i det lokala före-
ningslivet tycks påverka åsiktsöverensstämmelsen positivt (Berry m.fl. 
1993).4

Medborgarnas föreningsanknytning  
Problemen med att undersöka föreningslivets betydelse för representativite-
ten i kommunerna är av såväl teoretisk som empirisk art. Teoretiskt sett ut-
görs svårigheten av att det, även om det i litteraturen inte saknas antydningar 
om en koppling mellan föreningsliv och representativitet ofta är oklart exakt 
hur denna påverkan skulle gå till. Perspektivet i avhandlingen är dock att 
föreningslivet kan fungera som en påverkanskanal som överför information 
om medborgarnas uppfattningar till den representativa politiska nivån. Före-

1 Hill och Matsubayashi konstaterar efter en genomgång av litteraturen att: “Yet we have no 
systematic evidence for the literal representational benefits of civic engagement” (Hill & 
Matsubayashi 2005:215). 
2 Det är sålunda inte frågan om en renodlad föreningsvariabel utan består av två delar. För det 
första olika former av aktivt arbete inom grupper inriktade mot lokala problem. För det andra 
mått på kontakter med lokala beslutsfattare som tagits av de enskilda svarspersonerna i syfte 
att påverka frågor som inte enbart rör den egna personen eller dennes familj (Verba & Nie 
1972:56-73).
3 Se diskussion om Verba & Nies studie i kapitel 2 för beskrivning av vad som avses med 
”konsensus” i detta sammanhang. 
4 Det framstår dock tveksamt vilka slutsatser som egentligen kan dras med utgångspunkt från 
endast fem fall. I synnerhet som studien kritiserats för att endast undersöka städer som på 
förhand varit kända för att uppvisa höga nivåer av föreningsengagemang (se Hill & Matsuba-
yashi 2005:216). 
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ningslivet föreställs sålunda kunna fungera som en påverkanskanal enligt 
ungefär samma principer som det politiska deltagandet i föregående kapitel. 
Den huvudsakliga skillnaden är att fokus i föregående kapitel främst låg på 
påverkansförsök som utförs mer eller mindre individuellt medan detta kapi-
tel fokuserar på politisk påverkan som utövas kollektivt inom ramen för nå-
gon form av organisation. Enligt pluralisterna har ofta de påverkansförsök 
som utförs av föreningar och organisationer betraktats som mer effektiva och 
därmed betydelsefulla än sådana påverkansförsök som utförs av medborgare 
på egen hand.  

Även om föreningslivet betraktas som en påverkanskanal är det dock inte 
helt klart vilka aspekter som är de mest relevanta att studera. Fångas före-
ningslivets betydelse i detta sammanhang bäst av en bred operationalisering 
såsom antalet föreningar i en kommun eller invånarnas medlemskap i alla 
typer av föreningar. Eller bör operationaliseringen snarare göras smalare 
såsom medborgarnas anknytning till någon eller några särskilda typer av 
föreningar?

Ett problem av mer empiriskt slag utgörs av att variationen mellan kom-
munerna i undersökningen, när det gäller invånarnas föreningsanknytning, 
visar sig vara mycket begränsad. Medborgarnas anknytning till föreningsli-
vet ser med andra ord ganska likartad ut oavsett i vilken av Sveriges kom-
muner man är bosatt. Den begränsade variationen i kombination med de små 
urvalen visar sig i detta kapitel utgöra ett problem när det gäller att dra säkra 
slutsatser om föreningslivets betydelse. 

För att närma sig ett svar på frågan om föreningslivets betydelse väljs här en 
strategi där ett antal olika operationaliseringar av kommunerna prövas: 

1. Föreningstätheten: Antalet ideella föreningar per invånare i en kommun. 

2. Medlemskapet i föreningar: Det genomsnittliga antalet typer av före-
ningar som invånarna i en kommun är medlemmar i. 

3. Aktiviteten i föreningar: Det genomsnittliga antalet föreningar som invå-
narna i en kommun är aktiva i. 

4. Det lokalt engagerade föreningslivet: Andelen invånare som är med-
lemmar i en förening som har engagerat sig i en kommunal politisk frå-
ga.
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Föreningstätheten 
Den första variabeln grundar sig på Riksskatteverkets statistik över antalet 
registrerade ideella föreningar i Sveriges kommuner.5 Denna registerbasera-
de variabel har en fördel i att den är totalräknad och är därmed, vid sidan av 
valdeltagandet, den enda av de centrala oberoende variablerna i avhandling-
en som inte baserar sig på ett statistiskt urval. När det gäller frågan om före-
ningslivets betydelse för representativiteten är detta särskilt värdefullt då det 
visar sig att de föreningsvariabler som insamlats genom enkätundersökning-
en uppvisar en genomgående svag variation och därmed även en låg reliabi-
litet.

Ett möjligt validitetsproblem utgörs dock av att det inte är säkert hur väl 
antalet föreningar per invånare i en kommun fångar in hur stor del av be-
folkningen som på olika sätt är anknutna till föreningslivet. Vissa typer av 
föreningar kan tänkas förekomma i större antal men ha få medlemmar samti-
digt som andra kan vara få till antalet men ha stora medlemstal. Förenings-
tätheten är dock ett mått på föreningslivets utbredning som använts i andra 
demokratirelaterade studier (se t.ex. Putnam 1993:91-2, Lundåsen 2004:56-
60).

En annan osäkerhet gäller i vilken utsträckning ideella föreningar verkli-
gen registrerar sig. Enligt bedömning av handläggare på Riksskatteverket är 
dock huvuddelen av det svenska föreningslivet idag registrerat.6 Den största 
osäkerheten gäller troligtvis de allra minsta föreningarna som helt eller näs-
tan helt saknar egen ekonomi och som därmed aldrig kommit ifråga för be-
skattning. Även dessa mycket små föreningar kan dock ha behov av att sköta 
vissa in- och utbetalningar genom ett postgirokonto. För att kunna öppna ett 
postgirokonto, krävs av en förening, att den kan uppvisa ett organisations-
nummer, vilket i sin tur förutsätter att föreningen är registrerad.7 Det kan 
sålunda även för mycket små föreningar finnas goda skäl att registrera sig.  

Inför analysen har antalet registrerade föreningar dividerats med antalet 
invånare i varje kommun i syfte att erhålla ett mått som återspeglar antalet 
föreningar per invånare. Effekten av föreningstätheten på den åsiktsmässiga 

5 En ideell förening definieras av skattemyndigheten som en sammanslutning av ett antal 
personer för ett gemensamt ändamål som inte utgörs av att främja medlemmarnas ekonomiska 
intressen. Det finns dock undantag: En förening kan vara ideell även om dess ändamål är att 
främja medlemmarna ekonomiskt. Föreningen får i detta fall inte bedriva affärsmässig eko-
nomisk verksamhet för att främja syftet. En fackförening utgör ett exempel på en sådan typ av 
ideell förening (Riksskatteverket 2002:1). 
6 Intervju med Elisabeth Zakrisson, Riksskatteverket, 030303. 
7 Sedan augusti 2000 kräver Postgirot att en förening som vill öppna ett postgirokonto ska ha 
ett organisationsnummer. Dessutom krävs ett vidimerat protokoll från styrelsemöte eller 
liknande där det framgår att beslut fattats om öppnande av konto. (Intervju med Mikael An-
dersson, Postgirot, 2003-03-03). För att öppna ett Bankgirokonto är det dock inte nödvändigt 
med ett organisationsnummer utan räcker med ett så kallat fiktivt organisationsnummer som 
erhålls via Patent och registreringsverket. (Intervju med Mattias Johansson, Bankgirot, 2003-
03-04).
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och perceptiva överensstämmelsen i kommunerna undersöks sedan genom 
regressionsanalys. Som framgår av tabell 7.1 redovisas resultaten av praktis-
ka skäl på ett något mer komprimerat sätt i detta kapitel.  

Analysen, som är utförd vid kontroll för de två kommunstrukturella fak-
torindexen stad-land och stagnation-tillväxt, visar initialt att föreningstäthe-
ten i en kommun tycks ha en signifikant effekt på åsiktsöverensstämmelsen i 
privatiseringsfrågorna. Det visar sig dock finnas frågetecken kring analysen. 
En granskning visar att Arvidsjaurs kommun avviker kraftigt från de övriga 
kommunerna när det gäller antalet registrerade föreningar. Kommunen upp-
visar en registrerad nivå på 3,5 föreningar per 100 invånare vilket kan jämfö-
ras med närmaste kommun som har 2,4 registrerade föreningar.8 Figur 7.1 
illustrerar hur Arvidsjaur uppvisar den lägsta nivån när det gäller åsiktsöver-
ensstämmelsen i privatiseringsfrågorna och den högsta när det gäller före-
ningstätheten och därmed bidrar till att kraftigt vrida resultatet i negativ rikt-
ning.9

Figur 7.1. Kommun med ytterlighetsvärden tynger analysen: Åsiktsöverensstämmel-
sen i privatiseringsfrågor som funktion av föreningstätheten i kommunerna. 
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Kommentar: Multivariat regressionsanalys (OLS) med de två kommunstrukturella 
faktorindexen: ”stad-land” och ”stagnation-tillväxt” som kontrollfaktorer. N = 40. 

8 Föreningstätheten i Arvidsjaurs kommun överstiger fördelningens medelvärde med 3,7 
standardavvikelser. 
9 Arvidsjaur uppvisar här ett dfbetas-värde på 2,29 vilket utgör ett extremt högt värde. De 
tumregler som diskuterats tidigare anger ett kritiskt värde på mellan 0,37 och 0,47. 
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Om Arvidsjaur utesluts från analysen visar sig effekten av föreningstätheten 
minska från 3,6 till -0,7 och förlorar sin statistiska signifikans. Eftersom 
resultatet i så hög grad visar sig vara avhängigt en enda analysenhet vilken 
dessutom uppvisar ytterlighetsvärden i båda de centrala variablerna framstår 
det som rimligt att omvärdera det tidigare resultatet för att istället dra slutsat-
sen att det inte går att fastslå en påverkan av föreningstätheten på åsiktsöver-
ensstämmelsen i privatiseringsfrågor.10 Då Arvidsjaur visar sig utgöra ett 
inflytelserikt fall i samtliga analyser som avser föreningslivets betydelse för 
överensstämmelsen i privatiseringsfrågor kommer fortsättningsvis i detta 
kapitel resultaten av analyser i vilka Arvidsjaur uteslutits redovisas i tabel-
lerna. Det skall dock understrykas att detta endast gäller de analyser som 
avser överensstämmelsen i privatiseringsfrågorna. Jämförelser kommer dock 
göras löpande av i vilken utsträckning resultaten påverkas av huruvida 
kommunen ingår eller inte i analysen.  

Sedan Arvidsjaur uteslutits visar sig sålunda inte längre föreningstätheten 
utöva en statistiskt signifikant effekt på åsiktsöverensstämmelsen i privatise-
ringsfrågorna. Som framgår av tabell 7.1 visar det sig dock gå att iaktta en 
signifikant positiv effekt på åsiktsöverensstämmelsen i de lokala politiska 
frågorna samt när det gäller prioriteringar på den kommunala dagordningen. 
Den signifikanta effekten visar sig i båda fallen när analysen utförs i form av 
den additivt linjära grundmodellen (modell 1). Denna analys är utförd med 
korrektion för det slumpmässiga aggregeringsfelet.11 Om man ser till motsva-
rande analyser som inte korrigerats visar sig i detta fall effekten på åsikts-
överensstämmelsen i de lokala frågorna vara signifikant även utan korriger-
ing. När det däremot gäller effekten på agendaöverensstämmelsen visar sig 
denna inte bibehålla sin statistiska signifikans i en okorrigerad modell. 

Om man så istället ser till den perceptiva överensstämmelsen visar det sig 
i ett fall finnas en signifikant effekt. Detta gäller överensstämmelsen i de 
lokala politiska frågorna som påverkas i positiv riktning av föreningstäthe-
ten.12

Kurvlinjäritet. I tabell 7.1 redovisas även resultaten av en analys där möjlig-
heten av ett kurvlinjärt samband mellan föreningstätheten och representativi-
teten undersöks (modell 2). Som framgår av resultaten finns inga tecken på 
en kurvlinjär effekt. Inte i något fall visar sig den kvadratiska termen vara 
statistisk signifikant. 

10 Att utesluta avvikande fall ur analysen är otillfredsställande såväl ur hypotesprövningssyn-
punkt som med tanke på det begränsade antalet observationer i stort. Att utesluta Arvidsjaur 
och samtidigt upplysa läsaren om hur detta påverkar analysen framstår dock som det minst 
dåliga alternativet. För en diskussion om etiken i att utesluta eller behålla kraftigt avvikande 
fall se Pedhazur 1997:59. 
11 När det gäller föreningstätheten är liksom i tidigare kapitel den vanliga linjära analysen 
utförd korrigerad för aggregeringsfelet men inte den kurvlinjära och interaktionsmodellen. 
12 Effekten visar sig vara statistiskt signifikant på 90%-säkerhetsnivå även i en okorrigerad 
modell.



132

Interaktion. Den tredje modellen undersöker möjligheten av en interaktions-
effekt mellan graden av ”konsensus” och föreningstätheten i kommunerna. I 
samband med analyserna av föreningslivets betydelse har ”konsensus” ope-
rationaliserats som den åsiktsmässiga överensstämmelsen mellan kommun-
invånare som är aktiva i någon förening och invånare som inte är det. Av 
undersökningens svarspersoner uppger sig 54,7 procent vara aktiva inom 
minst en av de föreningstyper som räknas upp i tabell 7.2 För varje enskild 
analys avser graden av ”konsensus” överensstämmelsen i just den typ av 
fråga som analysen för tillfället behandlar; privatiseringsfrågor, lokala frågor 
eller agendaprioritering. 

Analysen visar dock att det inte, varken när det gäller den åsiktsmässiga 
eller den perceptiva överensstämmelsen, förekommer någon signifikant in-
teraktionseffekt av det aktuella slaget. 
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Tabell 7.1. Effekten av antalet registrerade ideella föreningar/100 invånare på den 
åsiktsmässiga respektive perceptiva överensstämmelsen i privatiseringsfrågor, loka-
la politiska frågor samt när det gäller prioriteringar på den kommunala dagord-
ningen vid kontroll för kommunernas socioekonomiska och demografiska struktur. 

Privatiserings- 
frågor

Lokala politiska 
frågor

Agenda- 
prioritering Åsiktsmässig  

överensstämmelse:         b (SE b)       b (SE b)       b (SE b)
Modell 1 (korrigerad)       
Föreningstäthet -0,69 (0,55) 4,23** (1,98) 3,23* (1,81) 

R2 (adj):   0,53   0,04   0,28 

Modell 2 (kurvlinjär)       
Föreningstäthet -0,94 (7,33) 6,73 (7,07) 0,57 (7,23) 
Föreningstäthet i kvadrat 0,08 (2,40) -0,65 (1,75) 0,62 (1,79) 

R2 (adj):   0,33   0,00   0,17 

Modell 3 (interaktion)       
Föreningstäth. (centrerad) -0,18 (1,82) 5,59** (2,18) 3,27 (2,17) 
Konsensus (centrerad) 0,26 (0,22) -0,88** (0,36) -1,33* (0,74) 
Föreningstäth.×Konsens. -0,15 (0,54) -0,58 (0,73) 1,01 (1,45) 

R2 (adj):   0,34   0,13   0,22 
       

Privatiserings- 
frågor

Lokala politiska 
frågor

Agenda- 
prioritering Perceptiv

överensstämmelse:         b (SE b)         b (SE b)         b (SE b)

Modell 1 (korrigerad)       
Föreningstäthet -0,38 (1,34) 3,11* (1,64) 0,51 (1,20) 

R2 (adj):   0,00   0,08   0,50 

Modell 2 (kurvlinjär)       
Föreningstäthet -6,15 (9,05) 11,29 (8,07) 0,52 (5,18) 
Föreningstäthet i kvadrat 1,94 (2,96) -2,75 (2,65) 0,00 (1,28) 

R2 (adj):   0,00   0,06   0,34 

Modell 3 (interaktion)       
Föreningstäth. (centrerad) -0,49 (2,18) 3,19 (1,80) 0,48 (1,63) 
Konsensus (centrerad) 0,32 (0,26) -0,32 (0,26) -0,10 (0,55) 
Föreningstäth.×Konsens. -0,95 (0,64) -0,55 (0,59) -0,42 (1,09) 

R2 (adj):   0,02   0,06   0,33 
N = 39 N = 40 N = 40 

Kommentar: Regressionsanalys (OLS). Modell 1 har korrigerats för aggregeringsfelet men 
inte modell 2 och 3. Ostandardiserade regressionskoefficienter. Positiva b-koefficienter indi-
kerar en förbättrad representativitet och negativa koefficienter det omvända. Kontrollfaktorer i 
samtliga analyser utgörs av de två faktorindexen: ”Stad-land” respektive ”stagnation-tillväxt”. 
I modell 3 har föreningsvariabeln respektive ”konsensus” centrerats till sina medelvärden. 
”Konsensus” utgörs av graden av överensstämmelse på en skala 0-100 mellan medborgare 
som är aktiva respektive inte aktiva inom någon förening när det gäller inställningen till priva-
tiseringsfrågorna, de lokala frågorna samt när det gäller agendaprioritering. * = signifikant på 
90%-nivån, ** = signifikant på 95%-nivån samt *** = signifikant på 99%-nivån. 
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Medlemskap och aktivitet i föreningar 
Även om resultaten pekar mot att föreningstätheten har betydelse för vissa 
aspekter av åsiktsöverensstämmelse i kommunerna råder viss tveksamhet 
kring variabelns teoretiska validitet. Tanken är att föreningstätheten ska ut-
göra en indikator på kommuninvånarnas anknytning till föreningar och före-
ningsliv. Ett mer direkt sätt att komma åt detta på är att på individnivån un-
dersöka kommuninvånarnas medlemskap respektive aktivitet i föreningar.  

Av denna anledning ingår i enkäten ett frågebatteri där 32 olika typer av 
föreningar räknas upp. Svarspersonerna ombeds för varje föreningstyp ange 
om de är passiva medlemmar, aktiva medlemmar utan förtroendeuppdrag 
eller aktiva med förtroendeuppdrag.13 Frågebatteriet ger sålunda tillgång till 
information om vilka föreningstyper svarspersonerna är knutna till samt 
huruvida eventuella föreningsmedlemskap är passiva eller aktiva. I tabell 7.2 
redovisas samtliga föreningstyper som ingår i frågebatteriet. Av tabellen 
framgår hur många procent av svarspersonerna som uppger sig vara med-
lemmar av samt aktiva inom respektive föreningstyp. 

För varje svarsperson har antalet medlemskap respektive antalet aktiva 
medlemskap över samtliga 32 föreningstyper summerats.14 Det visar sig att 
det genomsnittliga antalet föreningsmedlemskap bland svarspersonerna upp-
går till 3,7. Endast 5,3 procent av de svarande uppger sig inte vara medlem-
mar av någon enda föreningstyp. Nästan 30 procent uppger sig vara medlem 
av fem eller fler föreningstyper.15 Variansanalys utförd på individnivå visar 
att kommuntillhörigheten förklarar 1,8 procent av variansen i antal före-
ningsmedlemskap.16

13 För exakt frågeformulering se appendix E (fråga 27 i medborgarenkäten). 
14 En av de 32 föreningskategorierna utgörs av restkategorin ”annan förening” där svarsperso-
nerna har haft möjlighet att uppge anknytning till föreningstyper som inte ingår i uppräkning-
en. De två vanligaste föreningstyperna som uppgivits av svarspersoner men som inte ingått i 
uppräkningen utgörs av föreningar som sysslar med ideellt socialt arbete/självhjälpsgrupper 
t.ex. vuxna nattvandrare, ”brobyggare” och nätverk för barn och ungdom. I denna typ av 
föreningar visar sig 0,3 % av svarspersonerna vara aktiva och 0,5 % vara medlemmar. En 
annan kategori utgörs av djurskydds och djurrättsföreningar i vilka 0,2 % visar sig vara aktiva 
och 0,4 % vara medlemmar. 
15 En jämförelse med Statistiska centralbyråns undersökning om levnadsförhållande år 2000 
(ULF-2000) visar att kommunundersökningens svarspersoner i något högre grad tenderar att 
uppge föreningsmedlemskap. Enligt ULF uppgår andelen svarspersoner som inte är medlem-
mar i någon föreningstyp till 9,8 procent (Vogel m.fl. 2003:63). 
16 F = 1,04 (P = 0,40). Eta2 = 0,018. 
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Tabell 7.2. Andel av samtliga kommuninvånare som under det senaste året varit 
medlem av respektive aktiv medlem i de olika typerna av föreningar som ingår i 
undersökningen. 

Föreningstyp Andel aktiva (%) Andel 
medlemmar (%) 

Aktieägarförening 1,3 6,2 
Annan hobbyförening 10,1 19,3 
Annan yrkesorganisation 1,2 4,9 
Annat kooperativ eller samfällighet 3,7 14,3 
Annat religiöst samfund 0,4 1,2 
Boendeförening 6,5 33,7 
Facklig organisation 10,2 60,0 
Fredsorganisation 0,4 1,5 
Frikyrkligt samfund 2,2 3,6 
Frivillig försvarsorganisation 2,1 4,2 
Förening för internationell fråga 0,6 1,7 
Företagar- eller arbetsgivarorganisation 0,9 3,6 
Föräldraförening 3,5 7,9 
Föräldrakooperativ 0,9 1,9 
Grupp/förening inom svenska kyrkan 2,4 8,8 
Handikapp eller patientförening 1,7 5,7 
Hembygdsförening 4,1 15,5 
Humanitär hjälporganisation 3,7 15,5 
Idrotts- eller friluftsförening 24,2 44,5 
Invandrarorganisation 0,3 0,8 
Konsumentkooperativ (t.ex. Konsum) 3,7 48,9 
Kulturförening, musik, dans, etc. 6,2 12,6 
Kvinnoorganisation 1,4 2,7 
Lantbrukarorganisation 1,1 4,4 
Lokal aktionsgrupp 0,9 1,6 
Miljöorganisation 1,1 5,3 
Motororganisation 2,8 9,0 
Nykterhetsorganisation 0,9 2,4 
Ordenssällskap 2,6 3,7 
Pensionärsorganisation 3,2 9,5 
Politiskt parti 3,1 9,8 
Annan förening (restkategori) 1,3 3,4 

De två variablerna överförs till kommunnivån genom att för varje kommun 
beräkna det genomsnittliga antalet medlemskap respektive aktiva medlem-
skap i de 32 föreningstyperna.17

Föreningsmedlemskap. I tabell 7.3 redovisas resultatet av ett antal analyser i 
vilka effekten av kommuninvånarnas medlemskap i föreningar undersöks 
vid kontroll för de två faktorindexen ”stad-land” och ”stagnation-tillväxt”. 

17 Det genomsnittliga antalet medlemskap visar sig på kommunnivå uppgå till 3,7 med en 
standardavvikelse på 0,34 och antalet aktiva medlemskap till 1,1 med en standardavvikelse på 
0,22.
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Om man först ser till den linjära grundmodellen (modell 1) visar sig det ge-
nomsnittliga antalet föreningsmedlemskap i kommunerna inte utöva en sig-
nifikant effekt på någon av de tre aspekterna av åsiktsmässig respektive per-
ceptiv överensstämmelse.18 Det ska dock påpekas att de resultat som redovi-
sas i tabellen inte har korrigerats för aggregeringsfelet. Anledningen är att 
korrigeringsfaktorns storlek blir mycket osäker när variationen mellan kom-
munerna är så begränsad som de visar sig vara i de föreningsvariabler som 
insamlats genom enkäten.19 Paradoxalt nog är det sålunda så att när behovet 
egentligen är som allra störst för en korrigering blir dess resultat som mest 
osäkert.

Inte heller i den andra modellen som undersöker möjligheten av ett kurv-
linjärt samband mellan antalet föreningsmedlemskap och den åsiktsmässiga 
respektive perceptiva överensstämmelsen visar det sig i något fall gå att se 
en signifikant effekt. Till sist visar det sig, när det gäller antalet förenings-
medlemskap, inte finnas några tecken på att det skulle förekomma en inter-
aktion mellan graden av ”konsensus” i kommunerna och föreningstätheten. 
Inte i något fall visar sig produkttermens b-koefficient vara statistiskt signi-
fikant.

Föreningsaktivitet. Enligt perspektivet att föreningslivet utgör en påverkans-
kanal med kapacitet att överföra information om medborgarnas politiska 
uppfattningar till den representativa nivån är det emellertid kanske inte i 
första hand antalet föreningar eller antalet föreningsmedlemmar i en kom-
mun som kan förväntas ha betydelse. Ett sätt att ta ett steg närmare den fak-
tiska påverkan som utövas av föreningarna är att istället utgå från graden av 
aktivitet inom föreningslivet.   

När det gäller antalet aktiva medlemskap i de 32 typerna av föreningar vi-
sar sig dessa uppgå till i genomsnitt 1,09. 45,3 procent av svarspersonerna 
uppger sig inte vara aktiva inom någon av de 32 föreningskategorierna.20

18 Om Arvidsjaur inkluderas i analysen när det gäller privatiseringsfrågorna uppvisar kommu-
nen ett dfbetas-värde på 1,29 när det gäller den åsiktsmässiga och 0,98 när det gäller den 
perceptiva överensstämmelsen. Analysens resultat visar sig dock inte i något av fallen leda till 
en annan slutsats än att effekten inte är signifikant. 
19 De estimerade reliabilitetsnivåerna i avhandlingens föreningsvariabler ligger kring 0,3 
vilket får anses vara mycket lågt. Philip Converse och Roy Pierce som i samband med en 
undersökning ställs inför liknande problem kommer till slutsatsen att för vissa variabler avstå 
från att korrigera analysresultaten för ”attenuation” då korrektionsfaktorn bedöms vara behäf-
tad med en alltför stor osäkerhet. Anledningen är att när variationen mellan makroenheter 
(t.ex. kommuner) är mycket svag så påverkas korrektionsfaktorn kraftigt av endast små för-
ändringar i variationen mellan enheterna. Eftersom denna variation i sig har estimerats ur 
datamaterialet påverkas den av en slumpmässig variation vars omfattning bl.a. beror på anta-
let individer i varje enhet (Converse & Pierce 1986:855-8) Se även Osborne (2003) samt 
Knapp (2002:32-33) för diskussion om oönskade konsekvenser vid kraftiga korrigeringar av 
”attenuation” orsakad av låg reliabilitet. 
20 En jämförelse med SCB:s undersökning om levnadsförhållanden (ULF-2000) visar att 
andelen personer som uppger att de inte är aktiva i någon förening där uppgår till 55,8 pro-
cent. Andelen svarspersoner som uppger sig vara aktiva i någon förening är sålunda tio pro-
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Andelen varians i aktivitetsvariabeln som på individnivå förklaras av kom-
muntillhörighet uppgår till 2,1 procent.21

En analys med precis samma uppläggning som när det gäller medlemska-
pet i föreningar visar dock att det inte går att iaktta någon signifikant effekt 
av föreningsaktiviteten i kommunerna på den åsiktsmässiga eller perceptiva 
överensstämmelsen. Denna slutsats gäller såväl den linjära grundmodellen 
som den kurvlinjära modellen och interaktionsmodellen.22 Resultaten av 
dessa analyser redovisas i tabell D.16. som återfinns i appendix. 

                                                                                                                            
centenheter högre enligt kommunenkäten än enligt ULF-2000 (Vogel m.fl. 2003:63). En 
anledning till skillnaden kan utgöras av att ULF är baserad på besöksintervjuer samtidigt som 
kommunundersökningen utgörs av en postenkät. En annan möjlig förklaring utgörs av att 
medborgarurvalet i ULF omfattar personer i åldrarna 16-84 år samtidigt som kommunenkä-
tens urval är begränsat till åldrarna 18-75 år. Föreningskategorierna är inte heller helt och 
hållet identiska om man jämför de två undersökningarna. 
21 F = 1,35 (p = 0,07). Eta2 = 0,021. 
22 Inte heller om Arvidsjaur ingår i analysen av överensstämmelsen i privatiseringsfrågor visar 
sig effekten i något fall vara signifikant. 
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Tabell 7.3. Effekten av det genomsnittliga antalet medlemskap i 32 olika typer av 
föreningar på den åsiktsmässiga respektive perceptiva överensstämmelsen i privati-
seringsfrågor, lokala politiska frågor samt när det gäller prioriteringar på den 
kommunala dagordningen vid kontroll för kommunernas socioekonomiska och de-
mografiska struktur. 

Privatiserings- 
frågor

Lokala politiska 
frågor

Agenda- 
prioritering Åsiktsmässig  

överensstämmelse:         b (SE b)       b (SE b)        b (SE b)
Modell 1 (okorrigerad)       
Medlemskap 0,90 (1,81) 4,00 (3,01) -0,04 (3,09) 

R2 (adj):   0,35   0,00   0,14 

Modell 2 (kurvlinjär)       
Medlemskap -27,44 (29,59) 54,16 (46,18) -43,81 (47,58) 
Medlemskap i kvadrat 3,95 (4,12) -6,93 (6,36) 6,05 (6,56) 

R2 (adj):   0,35   0,00   0,14 

Modell 3 (interaktion)       
Medlemskap (centrerad) 0,79 (1,78) 5,55* (2,98) -0,86 (3,08) 
Konsensus (centrerad) 0,31 (0,20) -0,92** (0,36) -1,23 (0,78) 
Medlemskap×Konsens. 1,07 (0,83) 1,74 (1,13) -1,03 (2,24) 

R2 (adj):   0,40   0,14   0,17 
       

Privatiserings- 
frågor

Lokala politiska 
frågor

Agenda- 
prioritering Perceptiv

överensstämmelse:         b (SE b)       b (SE b)        b (SE b)

Modell 1 (okorrigerad)       
Medlemskap 2,29 (2,22) 0,86 (2,11) 1,59 (2,13) 

R2 (adj):  0,00   0,00   0,37 

Modell 2 (kurvlinjär)       
Medlemskap -37,90 (36,07) 32,99 (34,47) -18,67 (33,08) 
Medlemskap i kvadrat 5,60 (5,02) -4,48 (4,78) 2,80 (4,60) 

R2 (adj):  0,00   0,00   0,36 

Modell 3 (interaktion)       
Medlemskap (centrerad) 1,83 (2,27) 1,36 (2,20) 1,47 (2,21) 
Konsensus (centrerad) 0,34 (0,26) 0,30 (0,27) -0,03 (0,56) 
Medlemskap×Konsens. 0,32 (0,77) -0,65 (0,84) -0,77 (0,61) 

R2 (adj):  0,00   0,00   0,34 
N = 39 N = 40 N = 40 

Kommentar: Regressionsanalys (OLS) som inte korrigerats för det slumpmässiga aggrege-
ringsfelet. Ostandardiserade regressionskoefficienter. Positiva b-koefficienter indikerar en 
förbättrad representativitet och negativa koefficienter det omvända. Kontrollfaktorer i samtli-
ga analyser utgörs av de två faktorindexen: ”Stad-land” respektive ”stagnation-tillväxt”. I 
modell 3 har föreningsvariabeln respektive ”konsensus” centrerats till sina medelvärden. 
”Konsensus” utgörs av graden av överensstämmelse på en skala 0-100 mellan medborgare 
som är aktiva respektive inte aktiva inom någon förening när det gäller inställningen till priva-
tiseringsfrågorna, de lokala frågorna samt när det gäller agendaprioritering. * = signifikant på 
90%-nivån, ** = signifikant på 95%-nivån samt *** = signifikant på 99%-nivån. 
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Det lokalt engagerade föreningslivet 
Att undersöka medlemskap och aktivitet i föreningar i största allmänhet ut-
gör dock kanske en alldeles för bred operationalisering om avsikten är att 
försöka fånga den relativt begränsade del av föreningarnas verksamhet som 
går ut på att försöka påverka politiskt beslutsfattande i kommunerna. Kanske 
är det rimligare att ta sin utgångspunkt i den del av föreningslivet som åt-
minstone i någon mån intresserar sig för lokala frågor. Det är sålunda tänk-
bart att en operationalisering som inriktar sig på det lokalt engagerade före-
ningslivet i högre utsträckning skulle fånga upp de specifika aspekter av 
föreningslivet som är av relevans för avhandlingens problemställning.  

Av denna anledning ingick i enkäten som distribuerades till medborgarna 
följande fråga: 

Om du tänker på det senaste året: Har du då varit medlem i en förening som 
har försökt påverka ett beslut eller på annat sätt engagerat sig i någon kom-
munal fråga? 

Svarsalternativen utgjordes av: 1) Nej, ingen förening, 2) Ja, en förening 
samt 3) Ja, flera föreningar.23 En dikotom variabel skapades genom att slå 
samman de två senare svarsalternativen till ett enda. Den nya variabeln skil-
jer sålunda mellan de svarspersoner som inte varit medlemmar i en sådan 
förening och de svarspersoner som varit medlemmar i en eller flera sådana 
föreningar. Om man ser till samtliga svarspersoner i undersökningen uppger 
sig 25,1 procent under senaste året ha varit medlem av en eller flera före-
ningar med lokalt politiskt engagemang. För att överföra variabeln till kom-
munnivå beräknas andelen svarspersoner i varje kommun som under det 
senaste året varit medlem i en eller fler föreningar som engagerat sig lokalt. 
Variabeln kan sålunda teoretiskt variera mellan noll, om ingen medborgare 
varit medlem, och 100 om alla varit det.24

 Effekten av medlemskap i det lokalt engagerade föreningslivet undersöks 
genom regressionsanalys och resultaten redovisas i tabell 7.4. Resultaten 
med utgångspunkt från den linjära grundmodellen visar att andelen invånare 
som är medlemmar i en lokalt engagerad förening utövar en signifikant posi-
tiv effekt på den åsiktsmässiga överensstämmelsen i privatiseringsfrågorna 
och i de lokala politiska frågorna.25 När det gäller den perceptiva överens-
stämmelsen visar det sig i inget fall gå att iaktta någon motsvarande linjär 
effekt.

När det gäller förekomsten av en kurvlinjär effekt visar analysen som ut-
förs enligt den kvadratiska modellen (modell 2) att ingen signifikant effekt 

23 Se appendix E (fråga 32 i medborgarenkäten). 
24 Medelvärdet för samtliga kommuner uppgår till 25,1 med en standardavvikelse på 5,4. 
25 När det gäller privatiseringsfrågorna visar sig effekten inte vara signifikant om Arvidsjaur 
inkluderas i analysen. Dfbetas-värdet för Arvidsjaur visar sig i denna analys uppgå till 0,92. 
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av sådant slag tycks förekomma. När det till sist gäller interaktionsmodellen 
visar det sig i ett fall finnas en signifikant effekt. Denna effekt visar sig gälla 
den perceptiva överensstämmelsen i privatiseringsfrågorna. Interaktionsef-
fekten är vänd i positiv riktning vilket innebär att effekten av andelen med-
lemmar i lokalt engagerade föreningar ökar i takt med att graden av ”kon-
sensus” i kommunerna blir högre. Även denna gång illustreras effekten gra-
fiskt för att underlätta tolkningen. Som framgår av figur 7.2 motsvarar inter-
aktionseffekten här det mönster som är att förvänta enligt den tredje 
hypotesen (H3). Effekten av medlemskap i lokalt engagerade föreningar är 
negativ vid låga nivåer av ”konsensus” men blir sedan alltmer positiv i takt 
med att graden av ”konsensus” ökar. 

Figur 7.2. Effekten av andelen invånare som är medlemmar i en förening som har 
engagerat sig i någon kommunal politisk fråga på den perceptiva överensstämmel-
sen i privatiseringsfrågor vid tre olika nivåer av ”konsensus” i kommunerna. 
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Kommentar: Den betingade effekten av andelen invånare som är medlemmar i före-
ning som engagerat sig i en lokal fråga på den perceptiva överensstämmelsen i pri-
vatiseringsfrågor vid tre nivåer av ”konsensus” i kommunerna. Med ”konsensus” 
avses graden av åsiktsmässig överensstämmelse i privatiseringsfrågorna mellan 
medborgare som är aktiva respektive icke-aktiva i någon förening. Med liten andel 
medlemmar i en lokalt engagerad förening avses en standardavvikelse under genom-
snittet för kommunerna. Med en stor andel avses en standardavvikelse över genom-
snittet. Analyserna utförda vid kontroll för de två faktorindexen ”stad-land” respek-
tive ”stagnation-tillväxt”. 
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Tabell 7.4. Effekten av andelen invånare som är medlemmar i en lokalt samhällsen-
gagerad förening på den åsiktsmässiga och perceptiva överensstämmelsen i privati-
seringsfrågor, lokala politiska frågor samt när det gäller prioriteringar på den 
kommunala dagordningen vid kontroll för kommunernas socioekonomiska och de-
mografiska struktur. 

Privatiserings- 
frågor

Lokala politiska 
frågor

Agenda- 
prioritering Åsiktsmässig  

överensstämmelse:   b (SE b)   b (SE b)      b (SE b)
Modell 1 (okorrigerad)       
Lokal förening 0,19* (0,10) 0,36** (0,17) 0,25 (0,18) 

R2 (adj):   0,40   0,04   0,19 

Modell 2 (kurvlinjär)       
Lokal förening 0,62 (0,88) 0,81 (1,56) -0,45 (1,61) 
Lokal förening i kvadrat -0,01 (0,02) -0,01 (0,03) 0,01 (0,03) 

R2 (adj):   0,39   0,01   0,17 

Modell 3 (interaktion)       
Lokal förening (centrerad) 0,19* (0,10) 0,43** (0,17) 0,14 (0,19) 
Konsensus (centrerad) 0,32 (0,20) -0,74** (0,35) -1,21 (0,81) 
Lokal förening*Konsensus 0,04 (0,04) 0,08 (0,07) 0,14 (0,13) 

R2 (adj):   0,42   0,15   0,20 
       

Privatiserings- 
frågor

Lokala politiska 
frågor

Agenda- 
prioritering Perceptiv

överensstämmelse: b (SE b)   b (SE b)      b (SE b)

Modell 1 (okorrigerad)       
Lokal förening 0,06 (0,13) 0,08 (0,12) 0,07 (0,13) 

R2 (adj):   0,00   0,00   0,36 

Modell 2 (kurvlinjär)       
Lokal förening 0,60 (1,14) -0,94 (1,08) 1,23 (1,13) 
Lokal förening i kvadrat -0,01 (0,02) 0,02 (0,02) -0,02 (0,02) 

R2 (adj):   0,00   0,00   0,36 

Modell 3 (interaktion)       
Lokal förening (centrerad) 0,06 (0,12) 0,15 (0,12) 0,05 (0,15) 
Konsensus (centrerad) 0,51** (0,24) -0,18 (0,26) -0,11 (0,60) 
Lokal förening*Konsensus 0,10** (0,05) 0,07 (0,05) 0,05 (0,10) 

R2 (adj):   0,08   0,03   0,31 
N = 39 N = 40 N = 40 

Kommentar: Regressionsanalys (OLS) som inte korrigerats för det slumpmässiga aggrege-
ringsfelet. Ostandardiserade regressionskoefficienter. Positiva b-koefficienter indikerar en 
förbättrad representativitet och negativa koefficienter det omvända. Kontrollfaktorer i samtli-
ga analyser utgörs av de två faktorindexen: ”Stad-land” respektive ”stagnation-tillväxt”. I 
modell 3 har föreningsvariabeln respektive ”konsensus” centrerats till sina medelvärden. 
”Konsensus” utgörs av graden av överensstämmelse på en skala 0-100 mellan medborgare 
som är aktiva respektive inte aktiva inom någon förening när det gäller inställningen till priva-
tiseringsfrågorna, de lokala frågorna samt när det gäller agendaprioritering. * = signifikant på 
90%-nivån, ** = signifikant på 95%-nivån samt *** = signifikant på 99%-nivån. 
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Ett omfattande föreningsliv – i vilka kommuner? 
En generell tendens som kan urskiljas om man studerar hur föreningsvariab-
lerna samvarierar med ett antal demografiska och socioekonomiska kom-
munfaktorer är att antalet föreningar samt medborgarnas anknytning till fö-
reningslivet är större kommuner belägna utanför tillväxtregionerna (se tabell 
D.17 i appendix). Kommuner med höga värden på föreningsvariablerna kän-
netecknas av faktorer som stor landareal och en positiv korrelation med fak-
torindexet ”stagnation-tillväxt”. Föreningstätheten som inte grundar sig på 
ett statistiskt urval uppvisar en mycket tydlig samvariation med flertalet av 
de variabler som kännetecknar kommuner belägna i den geografiska och 
ekonomiska periferin: Hög medelålder, låg tätortsgrad, låg medelinkomst 
samt stor arbetslöshet. De övriga föreningsvariablerna som har aggregerats 
från individnivån uppvisar genomgående en svagare samvariation med de 
kommunala strukturvariablerna. Den enskilda kommuntyp som när det gäller 
samtliga fyra variabler uppvisar de högsta nivåerna av föreningsanknytning 
utgörs av glesbygdkommunen.26

Sammanfattande diskussion 
Samtliga föreningsvariabler som insamlats genom enkätundersökningen 
kännetecknas av begränsad variation mellan kommunerna. Detta är något 
som gäller i högre grad för föreningsvariablerna än för någon annan variabel 
i undersökningen. På aggregerad nivå ger detta upphov till ett stort aggrege-
ringsfel och till låg reliabilitet. Nivåerna är så låga att det inte bedömts vara 
någon god idé att i linje med tidigare kapitel försöka korrigera effektpara-
metrar och standardfel för den låga reliabilitetsnivån. Allmänt sett innebär 
detta att de effekter av föreningslivet på representativiteten som redovisas i 
kapitlet genomgående underskattar den ”sanna” effekt som hade visat sig om 
föreningsvariablerna hade uppmätts med bättre precision. 

Två strategier har tillämpats för att trots omständigheterna försöka besva-
ra frågan om föreningslivets betydelse. Den första är att pröva ett antal olika 
operationaliseringar av invånarnas anknytning till föreningslivet för att se 
om resultaten uppvisar ett systematiskt mönster. Den andra är att väga resul-
taten av analyserna baserade på enkätundersökningens föreningsvariabler 
mot ett registerbaserat mått på föreningstätheten i kommunerna. 

Följande övergripande slutsatser dras med utgångspunkt från analyserna i 
detta kapitel: 

1. Det visar sig inte gå att iaktta några som helst signifikanta effekter av det 
genomsnittliga antalet föreningsmedlemskap eller av antalet aktiva med-
lemskap. De variabler som uppvisar några signifikanta effekter på repre-
sentativiteten utgörs för det första av den registerbaserade variabel som 

26 ”Glesbygdkommuner” enligt kommunförbundets kommungruppsklassificering. Se appen-
dix (tabell D.21). 
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uttrycker föreningstätheten och för det andra av den variabel som är 
mest direkt inriktad mot föreningslivet som en aktör i den lokala politi-
ken: Andelen medlemmar i lokalt engagerade föreningar. 

2. Alla signifikanta effekter är vända i positiv riktning. Det förekommer 
sålunda inte i något fall att föreningslivet bidrar till en försämrad repre-
sentativitet i kommunerna. 

3. Det finns ingenting i resultaten som tyder på att föreningslivet skulle 
påverka representativiteten enligt en kurvlinjär modell. De effekter av 
föreningslivet som är signifikanta är alla med ett undantag av linjärt slag. 

4. I den mån föreningsvariablerna visar sig påverka representativiteten 
framgår det vidare att effekten i högre grad tycks gälla den åsiktsmässiga 
överensstämmelsen än den perceptiva. 

5. Om man ser till de tre aspekterna av representativitet visar de lokala 
politiska frågorna den tydligaste tendensen att påverkas av föreningsva-
riablerna. Såväl föreningstätheten som andelen medlemmar i lokalt en-
gagerade föreningar visar sig utöva en linjär effekt som är signifikant på 
95%-säkerhetsnivå på överensstämmelsen i dessa frågor. 

6. I ett fall visar det sig gå att iaktta en signifikant interaktionseffekt. Detta 
gäller effekten av de lokalt engagerade föreningarna på den perceptiva 
överensstämmelsen i privatiseringsfrågorna. Effekten är liksom de tidi-
gare signifikanta interaktionseffekterna i avhandlingen vänd i positiv 
riktning och motsvarar det mönster som är att förvänta enligt avhand-
lingens tredje hypotes. 
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8. De vardagliga kontakterna 
och representativiteten 

De tre påverkanskanaler som behandlats hittills i avhandlingen utgörs av mer 
eller mindre aktiva och medvetna försök från medborgarnas sida att påverka 
politikens utfall: Valdeltagande, politiskt deltagande vid sidan av valen samt 
politisk påverkan genom föreningslivet. En kanal mellan väljare och valda 
som dock inte får glömmas bort är de mer spontana möten i vardagslivet som 
inträffar mellan de två grupperna. Även dessa vardagliga möten har potentia-
len att fungera som en kontaktyta mellan de två nivåerna där information kan 
överföras. I detta kapitel skall inledningsvis en beskrivning ges av vilka 
kommuner som uppvisar de tätaste kontakterna av detta slag. I kapitlets 
andra hälft utförs därefter en prövning av dessa vardagliga mötens betydelse 
för representativiteten i kommunerna. 

Möten i vardagen 
I enkäten till medborgarna ingick ett frågebatteri avsett att fånga in tätheten i 
de vardagliga kontakterna mellan politiker och medborgare. I frågebatteriet 
nämndes ett antal olika vardagliga situationer och svarspersonerna tillfråga-
des hur ofta det inträffade att de träffade en kommunpolitiker i samband med 
dessa situationer (se tabell 8.1). Till var och en av delfrågorna gavs fem 
svarsalternativ:  

1. Aldrig eller nästan aldrig. 
2. Någon eller några gånger om året. 
3. Någon eller några gånger i månaden. 
4. Någon eller några gånger i veckan.
5. Nästan varje dag. 

Om man ser till undersökningens samtliga svarspersoner visar sig den vanli-
gaste formen av vardaglig kontakt utgöras av att medborgare och politiker 
träffas i samband med yrkesutövning eller studier, 32 procent av medborgar-
na rapporterar att de gör detta minst någon gång om året. Något färre, unge-
fär 25 procent, uppger att de minst någon gång om året stannar på gatan eller 
i affären och småpratar med en person de vet är politiker. 24 procent uppger 
sig minst någon gång om året träffa en politiker i samband med ett fritidsin-
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tresse. Till sist uppger 17 procent av medborgarna att de minst någon gång 
om året umgås privat med en kommunpolitiker.1

Tabell 8.1. I vilka vardagliga situationer samt hur ofta sammanträffar medborgare 
med kommunalpolitiker? Frågebatteri innehållande fem enkätfrågor. 

Hur ofta brukar detta hända dig? Minst någon gång under året (%). 

Du träffar en person som är kommunalpolitiker i 
samband med arbete eller studier 32,3

Du stannar på gatan eller i affären och småpratar 
med en person som är kommunalpolitiker 25,3

Du träffar en person som är kommunalpolitiker i 
samband med ett fritidsintresse 24,1

Du umgås privat med en person som är kommu-
nalpolitiker 17,7

Summa: Träffat kommunalpolitiker i någon av 
situationerna 50,3

De fem svarsalternativen kodas på en skala mellan ett och fem så att det 
lägsta svarsalternativet (aldrig eller nästan aldrig) tilldelas värdet ett och det 
högsta värdet (nästan varje dag) ges värdet fem. Därefter beräknas ett ge-
nomsnitt för varje delfråga och kommun. Eftersom avhandlingen är inriktad 
mot att undersöka betydelsen av dessa vardagliga kontakter i allmänhet sna-
rare än de fyra situationerna var för sig slås de separata variablerna samman 
till ett gemensamt additivt index som utformas så att det löper mellan noll 
och hundra. Detta index (kontaktindex) utgör fortsättningsvis den huvudsak-
liga indikatorn på de vardagliga kontakterna mellan politiker och medborga-
re som används i kapitlets analyser.2 Andelen varians i denna variabel som 
förklaras av kommuntillhörighet visar sig uppgå till 7,1 procent vilket är en 
högre andel än för någon av de övriga påverkanskanalerna i avhandlingen.3

Eftersom kontaktindexet grundar sig på en summering av i hur många situa-
tioner och hur ofta kommuninvånarna sammanträffar med kommunalpoliti-
ker gör detta mått ingen skillnad på huruvida ett fåtal invånare står för mer-
parten av de vardagliga kontakterna eller om kontakterna är mer jämnt 

1 I enkätens frågebatteri ingick ytterligare en vardaglig situation som utgjordes av hur ofta 
svarspersonerna träffar en kommunalpolitiker i samband med aktiviteter inom föreningslivet. 
Svaren visar att 25,3 % av medborgarna minst en gång om året uppger sig träffa en kommu-
nalpolitiker i samband med aktiviteter i en förening. Ytterligare en fråga som ingick i fråge-
batteriet utgörs av hur ofta svarspersonerna kände igen en kommunalpolitiker t.ex. på gatan 
eller i affären. Svaren visar att drygt 70 % av kommuninvånarna minst en gång om året kän-
ner igen en kommunalpolitiker. Se fråga 8 i medborgarenkäten (appendix E). 
2 Reliabilitetskoefficienten (Cronbach’s alpha) för de fem delfrågorna uppgår till 0.80.  Den 
höga alpha-koefficienten ger stöd åt beslutet att skapa ett gemensamt index av de fem separata 
variablerna. 
3 F = 4,11 (p = 0,00), Eta2 = 0,071. 
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spridda över befolkningen. Av denna anledning har även ett alternativt mått 
på de vardagliga kontakterna beräknats och analyserats vid sidan av kontakt-
indexet. Det alternativa måttet utgörs av andelen kommuninvånare som 
minst en gång under året träffat en kommunpolitiker i någon av de fyra situa-
tionerna. Korrelationen mellan detta alternativa mått och kontaktindexet 
visar sig vara tämligen hög (r = 0,85). Totalt sett uppger sig drygt 50 procent 
av svarspersonerna ha kontakt med en kommunpolitiker i någon av de fyra 
situationerna minst någon gång under ett år. 

Resultaten av de parallella analyserna som utförts när det gäller de var-
dagliga kontakternas betydelse för representativiteten i kommunerna visar 
sig inte avvika på ett avgörande sätt från resultaten i analyserna där kontakt-
indexet ingår. Resultaten av dessa analyser redovisas av utrymmesskäl inte i 
kapitlet (se dock appendix tabell D.18). 

Kommunerna och de vardagliga kontakterna 
Genomsnittet för alla kommuner för kontaktindexet uppgår till 9,7 med en 
standardavvikelse på 4,2. I botten återfinns de tre förortskommunerna Täby, 
Huddinge och Nacka med värden mellan tre och fyra på skalan. I toppen 
finns glesbygdskommunen Arvidsjaur med ett värde över 20. 

I vilka typer av kommuner är då de vardagliga kontakterna mellan med-
borgare och politiker tätare än i andra? Frågan är om det går att urskilja ett 
mönster med utgångspunkt från sådana faktorer som beskriver den demogra-
fiska och socioekonomiska strukturen i kommunerna. Som framgår av tabell 
8.2 uppvisar kontaktindexet en signifikant bivariat samvariation med i stort 
sett samtliga variabler som undersökts. 

Tabell 8.2. Bivariata korrelationer mellan ett antal demografiska samt socioekono-
miska faktorer och de vardagliga kontakterna mellan väljare och valda. 

 Kommunegenskap Korrelation (r)      P 

Folkmängd -0,63** 0,00 
Landareal (km2)  0,39* 0,01 
Invånare/km2 -0,50** 0,00 
Medelålder  0,67** 0,00 
Tätortsboende (%) -0,69** 0,00 
Andel kvinnor (%) -0,50** 0,00 

D
em

ografi

Födda utanför norden (%) -0,65** 0,00 

Medelinkomst -0,62** 0,00
Eftergymnasialt utbildade -0,66** 0,00
Arbetslöshet (%) 0,12 0,48

Socio-ekonom
i

Förvärvsarbetande inom  
varuproduktion (%) 

 0,38* 0,02 

Kommentar: * = signifikant på 95%-säkerhetsnivå. **  = signifikant på 99%-
säkerhetsnivå. 
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Med utgångspunkt från resultatet kan kommunerna med täta vardagliga 
kontakter beskrivas på följande sätt: Det rör sig om kommuner med liten 
folkmängd som är stora till ytan. Kommunerna har därutöver få invånare 
bosatta i tätorter, en relativt sett liten andel kvinnor i befolkningen samt en 
mindre andel invånare som är födda utanför i länder utanför norden. Andelen 
högutbildade invånare är låg liksom medelinkomsten, däremot är medelål-
dern hög liksom antalet invånare som är sysselsatta inom varuproducerande 
näringsgrenar. Det framgår av analysen att den typ av kommun som uppvisar 
de tätaste vardagliga kontakterna mellan väljare och valda snarare är belägen 
i den ekonomiska och geografiska periferin än i närheten av de expansiva 
storstadsregionerna.

Figur 8.1 illustrerar resultatet av en analys där täheten i de vardagliga kon-
takterna mellan kommuninvånare och fullmäktigeledamöter redovisas sedan 
kommunerna indelats i de åtta olika kommuntyperna. Det framgår av figuren 
att de tätaste kontakterna förekommer i gles- och landsbygdskommuner sam-
tidigt som förortskommunerna och de större städerna uppvisar de lägsta ni-
våerna.

Figur 8.1. Kontakter i vardagslivet mellan politiker och medborgare, medelvärden 
för kommuner indelade efter kommuntyp. Index 0-100 baserat på fyra typer av situa-
tioner. 
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Kommentar: Siffra angiven inom parantes utgör antal kommuner av respektive typ 
som ingår i analysen. Kommuntyper enligt Svenska Kommunförbundets indelning 
Se appendix (tabell D.21). 
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De vardagliga kontakternas effekter 
Privatiseringsfrågorna. Frågan är då om de vardagliga mötena mellan kom-
muninvånare och ledamöter har någon betydelse för representativiteten. När 
det gäller privatiseringsfrågorna visar en inspektion av data återigen att Ar-
vidsjaurs kommun har en helt avgörande betydelse för resultatet. Mönstret 
liknar i hög grad det som visat sig i samband med analyserna av de andra 
påverkanskanalerna. Som framgår av figur 8.2 tynger Arvidsjaur ensam re-
gressionslinjen så att effekten av de vardagliga kontakterna vrids i negativ 
riktning.4 Följaktligen visar sig effekten av kontaktindexet på åsiktsöverens-
stämmelsen i privatiseringsfrågor vara signifikant negativ om Arvidsjaur 
ingår i analysen. Även när det gäller den perceptiva överensstämmelsen visar 
sig Arvidsjaur vara den enskilda kommun som utövar det i särklass största 
inflytandet på effekten av de vardagliga kontakterna. I detta fall visar det sig 
dock inte ha någon avgörande betydelse om Arvidsjaur ingår eller inte i ana-
lysen eftersom effekten inte visar sig vara signifikant i något av fallen. 

Figur 8.2. Åsiktsöverensstämmelse i privatiseringsfrågor som linjär funktion av 
vardagliga kontakter mellan väljare och valda vid kontroll för kommunstruktur. 

Vardagliga kontakter mellan väljare och valda

3020100

Ås
ik

ts
öv

er
en

ss
tä

m
m

el
se

 (p
riv

at
is

er
in

g)

Arvidsjaur

Kommentar: Variabeln längs Y-axeln utgörs av den ostandardiserade residualen av 
den åsiktsmässiga överensstämmelsen i privatiseringsfrågor från en regressionsana-
lys med de två faktorindexen ”stad-land” och ”stagnation-tillväxt” som oberoende 
variabler. 

4 Dfbetas-värdet för Arvidsjaur uppgår till 1,68 i modellen med åsiktsöverensstämmelsen som 
beroende variabel och till 1,45 i modellen där den perceptiva överensstämmelsen utgör bero-
ende variabel. 
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I tabell 8.3 redovisas resultatet av ett antal regressionsanalyser där effekten 
av kontaktindexet på den åsiktsmässiga och perceptiva överensstämmelsen i 
privatiseringsfrågor redovisas. Resultaten i tabellen grundar sig på analyser 
utförda utan att Arvidsjaur ingår i dataunderlaget. Resultaten visar att de 
vardagliga kontakterna har en signifikant positiv effekt på åsiktsöverens-
stämmelsen innan kontroll införs för den bakomliggande sociokonomiska 
och demografiska strukturen i kommunerna. När de två kontrollfaktorerna 
införs i den linjära grundmodellen minskar dock kontaktindexets b-
koefficient i styrka samtidigt som den förlorar sin signifikans. När det gäller 
effekten av kontaktindexet på den perceptiva överensstämmelsen visar det 
sig varken i den bivariata eller multivariata analysen förekomma en signifi-
kant effekt. Resultaten i tabellen grundar sig på analyser som har korrigerats 
för aggregeringsfelet. Motsvarande analyser som inte korrigerats redovisas i 
appendix (tabell D.18). 

Tabell 8.3. Effekten av vardagliga kontakter mellan kommuninvånare och fullmäkti-
geledamöter på den åsiktsmässiga respektive perceptiva överensstämmelsen i priva-
tiseringsfrågor (skala 0-100). 

Överensstämmelse:           Åsikter      Perceptioner
b R2 (adj) b R2 (adj)

 (SE b)   (SE b)

Vardagliga kontakter      

Bivariat modell 0,61*** 0,38  0,26 0,07 
 (0,13)   (0,15)  

Multivariat modell -0,22 0,62  0,51 0,04 
 (0,21)   (0,31)  

Kommentar: Regressionsanalys (OLS). Ostandardiserade regressionskoefficienter. 
Positiva b-koefficienter indikerar en förbättrad representativitet och negativa b-
koefficienter indikerar en försämrad. Analyserna har utförts korrigerade för aggrege-
ringsfelet (se appendix B). Kontrollfaktorer i den multivariata analysen utgörs av de 
två faktorindexen: ”stad-land” respektive ”stagnation-tillväxt”. R2-värden i de multi-
variata analyserna utgörs av ”adjusted R2”. * = signifikant på 90%-nivån, ** = signi-
fikant på 95%-nivån samt *** = signifikant på 99%-nivån. N  = 39. 

Kurvlinjäritet. Även frågan om det kan föreligga ett kurvlinjärt samband 
mellan de vardagliga kontakterna och representativiteten i privatiseringsfrå-
gor i enlighet med den andra hypotesen (H2) har undersökts. Analysen har 
utförts enligt samma principer som redovisats tidigare. Resultaten visar tyd-
ligt att den kvadratiska termen varken när det gäller den åsiktsmässiga eller 
perceptiva överensstämmelsen är statistiskt signifikant.5 Inte i något av fallen 

5 Den kvadrerade termens b-koefficient i den multivariata modellen med åsiktsmässig över-
ensstämmelse som beroende variabel uppgår till -0,02 (0,04) och i modellen med den percep-
tiva överensstämmelsen som beroende variabel till -0,02 (0,05). Se appendix (tabell D.19). 
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visar sig heller en kurvlinjär modell bidra med en ökning av den justerade 
förklarade variansen i förhållande till den linjära grundmodellen. 

Interaktion. Enligt den tredje hypotesen (H3) ska det förekomma en interak-
tion mellan graden av åsiktsmässig ”konsensus” och medborgarnas försök att 
påverka det politiska beslutsfattandet. I detta kapitel utgörs dessa påverkans-
försök av sådan påverkan som skulle kunna tänkas utövas i samband med de 
vardagliga kontakterna. ”Konsensus” operationaliseras i kapitlet som graden 
av åsiktsmässig överensstämmelse mellan de kommuninvånare som uppgivit 
att de minst en gång under året träffat en kommunalpolitiker (i någon av de 
fyra situationerna) och de som inte träffat en kommunalpolitiker någon gång 
under året. Som nämnts tidigare visar sig i genomsnitt 50,3 procent av svars-
personerna ha träffat en kommunalpolitiker minst en gång under året. Gra-
den av ”konsensus” avser sedan den specifika aspekt av överensstämmelse 
som analysen för tillfället gäller. I detta avsnitt avses sålunda privatiserings-
frågorna.

Analysen visar dock att det inte tycks förekomma någon interaktionsef-
fekt när det gäller privatiseringsfrågorna. Vare sig i modellen med den 
åsiktsmässiga eller med den perceptiva överensstämmelsen som beroende 
variabel visar sig b-koefficienten som uttrycker interaktionseffekten vara 
statistiskt signifikant.6

De lokala politiska frågorna 
Även de vardagliga kontakternas betydelse för representativiteten i lokala 
politiska frågor undersöks genom regressionsanalys. Som framgår av tabell 
8.4 visar sig effekten av de vardagliga kontakterna på den åsiktsmässiga 
överensstämmelsen inte vara signifikant i en bivariat modell. När sedan kon-
troll införs för kommunernas socioekonomiska och demografiska struktur 
ökar dock effekten och blir statistiskt signifikant. Det är här fråga om en 
positivt vänd effekt vilket innebär att åsiktsöverensstämmelsen ökar i takt 
med de vardagliga kontakterna. Storleksmässig innebär effekten att överens-
stämmelsen mellan medborgare och politiker ökar med 1,4 procentenheter 
för varje procentenhets ökning av de vardagliga kontakterna. En ökning av 
de vardagliga kontakterna motsvarande den maximala skillnaden mellan två 
kommuner i undersökningen skulle enligt den estimerade effekten leda till 
en förbättring av representativiteten med nästan 24 procentenheter. Effekten 
av de vardagliga kontakterna visar sig även vara signifikant i en modell som 
inte korrigerats för aggregeringsfelet. Okorrigerad visar sig dock effekten 
vara något svagare och uppgår till 0,68*. Som framgår av tabell 8.4 går det 

6 Produkttermens b-koefficient i den multivariata modellen med åsiktsmässig överensstäm-
melse som beroende variabel uppgår till -0,04 (0,03) och i modellen med den perceptiva 
överensstämmelsen som beroende variabel till -0,01 (0,03). Se appendix (tabell D.20). 
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inte att urskilja någon signifikant effekt av de vardagliga kontakterna på den 
perceptiva överensstämmelsen i privatiseringsfrågor.  

Kurvlinjäritet. I analyser som utförts enligt den kvadratiska modellen visar 
sig den kvadrerade termens b-koefficient inte i något fall vara statistiskt sig-
nifikant. Slutsatsen är att det inte tycks föreligga ett kurvlinjärt samband 
mellan de vardagliga kontakterna och den åsiktsmässiga eller perceptiva 
överensstämmelsen i de lokala politiska frågorna.7

Interaktion. Till sist undersöks, enligt den tredje hypotesen, även frågan om 
effekten av de vardagliga kontakterna kan vara betingad av graden av ”kon-
sensus” i kommunerna. Resultaten av dessa analyser visar att det inte tycks 
förekomma en sådan effekt. Vare sig när det gäller den åsiktsmässiga eller 
den perceptiva överensstämmelsen visar sig produkttermens b-koefficient 
vara statistiskt signifikant.8

Tabell 8.4. Effekten av vardagliga kontakter mellan kommuninvånare och fullmäkti-
geledamöter på den åsiktsmässiga respektive perceptiva överensstämmelsen i lokala 
politiska frågor (skala 0-100). 

Överensstämmelse:        Åsikter    Perceptioner
b R2 (adj) b R2 (adj)

 (SE b)   (SE b)  

Vardagliga kontakter      

Bivariat modell 0,31 0,05  0,11 0,01 
 (0,23)   (0,16)  

Multivariat modell 1,36*** 0,16  0,12 0,00 
 (0,42)   (0,32)  

Kommentar: Regressionsanalys (OLS). Ostandardiserade regressionskoefficienter. 
Positiva b-koefficienter indikerar en förbättrad representativitet och negativa b-
koefficienter indikerar en försämrad. Analyserna har utförts korrigerade för aggrege-
ringsfelet (se appendix B). Kontrollfaktorer i den multivariata analysen utgörs av de 
två faktorindexen: ”Stad-land” respektive ”stagnation-tillväxt”. R2-värden i de mul-
tivariata analyserna utgörs av ”adjusted R2”. * = signifikant på 90%-nivån, ** = 
signifikant på 95%-nivån samt *** = signifikant på 99%-nivån. N  = 40. 

Prioriteringar på den kommunala dagordningen 
Avslutningsvis riktas intresset mot representativiteten när det gäller hur 
medborgare och politiker prioriterar mellan olika kommunala samhällsområ-

7 Den kvadrerade termens b-koefficient i den multivariata modellen med åsiktsmässig över-
ensstämmelse som beroende variabel uppgår till 0,07 (0,05) och i modellen med den percepti-
va överensstämmelsen som beroende variabel till 0,00 (0,04). Se appendix (tabell D.19). 
8 Produkttermens b-koefficient i den multivariata modellen med åsiktsmässig överensstäm-
melse som beroende variabel uppgår till -0,02 (0,07) och i modellen med den perceptiva 
överensstämmelsen som beroende variabel till -0,06 (0,05). Se appendix (tabell D.20). 
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den. Det framstår som rimligt att täta kontakter mellan politiker och med-
borgare i vardagslivet skulle kunna leda till en ökad samstämmighet när det 
gäller vilka samhällsområden som ska prioriteras. Om exempelvis barnom-
sorgen eller äldrevården fungerar dåligt så förefaller det troligt att detta skul-
le kunna avhandlas även vid fikabordet på arbetsplatsen eller i samband med 
utövandet av ett fritidsintresse.  

Inledningsvis utförs två regressionsanalyser med kontaktindexet som enda 
förklaringsvariabel. Dessa analyser visar att det finns en positiv och statis-
tiskt signifikant effekt av de vardagliga kontakterna såväl på den åsiktsmäs-
siga som på den perceptiva överensstämmelsen. När kontroll införs för den 
demografiska och socioekonomiska strukturen i kommunerna visar sig ef-
fekten minska något men i båda fallen vara fortsatt signifikant. När det gäller 
den åsiktsmässiga överensstämmelsen är effekten som kvarstår efter kontroll 
dock endast signifikant på den lägsta säkerhetsnivån. Detta föranleder en 
jämförelse med motsvarande analyser som inte korrigerats för aggregerings-
felet. Det visar sig att varken effekten på den åsiktsmässiga eller på den per-
ceptiva överensstämmelsen är signifikant i dessa okorrigerade analyser. Ef-
fekten är dock mycket nära gränsen för signifikans när det gäller den percep-
tiva överensstämmelsen vilket framgår av tabell D.18 i appendix. Slutsatsen 
blir att den linjära effekten av de vardagliga kontakterna framstår som något 
osäker när det gäller den åsiktsmässiga överensstämmelsen samtidigt som 
effekten på den perceptiva överensstämmelsen är estimerad med en något 
högre grad av statistisk precision. 

Kurvlinjäritet. Även frågan om det kan föreligga ett kurvlinjärt förhållan-
de mellan de vardagliga kontakterna och agendaöverensstämmelsen har un-
dersökts. Resultaten av analyser utförda med den kvadratiska modellen visar 
dock att så inte tycks vara fallet. Varken när det gäller den åsiktsmässiga 
eller perceptiva överensstämmelsen visar sig den kvadratiska termens b-
koefficient vara statistiskt signifikant samtidigt som ökningen av justerad 
förklarad varians i förhållande till grundmodellen är mycket blygsam.9

Interaktion. Avslutningsvis undersöks även möjligheten av att det skulle 
förekomma en interaktion på så sätt att effekten av de vardagliga kontakterna 
förändras vid olika nivåer av ”konsensus” i kommunerna. Analyserna visar 
dock att produkttermens b-koefficient inte i något fall är statistiskt signifi-
kant.10 Interaktionsmodellen visar sig inte heller i något av de två fallen bidra 
till en ökning av den justerade förklarade variansen i förhållande till den 
linjära grundmodellen. 

9 Den kvadrerade termens b-koefficient i den multivariata modellen med åsiktsmässig över-
ensstämmelse som beroende variabel uppgår till 0,07 (0,05) och i modellen med den percepti-
va överensstämmelsen som beroende variabel till -0,05 (0,04). Se appendix (tabell D.19). 
10 Produkttermens b-koefficient i den multivariata modellen med åsiktsmässig överensstäm-
melse som beroende variabel uppgår till -0,12 (0,19) och i modellen med den perceptiva 
överensstämmelsen som beroende variabel till 0,11 (0,13). Se appendix (tabell D.20). 



153

Tabell 8.5. Effekten av vardagliga kontakter mellan kommuninvånare och fullmäkti-
geledamöter på den åsiktsmässiga respektive perceptiva överensstämmelsen när det 
gäller prioriteringar på den kommunala dagordningen (skala 0-100). 

Överensstämmelse:        Åsikter    Perceptioner
b R2 (adj) b R2 (adj)

 (SE b)   (SE b)

Vardagliga kontakter      

Bivariat modell 0,87*** 0,32  0,99*** 0,63 
 (0,21)   (0,12)  

Multivariat modell 0,72* 0,28  0,81*** 0,62 
 (0,41)   (0,24)  

Kommentar: Regressionsanalys (OLS). Ostandardiserade regressionskoefficienter. 
Positiva b-koefficienter indikerar en förbättrad representativitet och negativa b-
koefficienter indikerar en försämrad. Analyserna har utförts korrigerade för aggrege-
ringsfelet (se appendix B). Kontrollfaktorer i den multivariata analysen utgörs av de 
två faktorindexen: ”stad-land” respektive ”stagnation-tillväxt”. R2-värden i de multi-
variata analyserna utgörs av ”adjusted R2”. * = signifikant på 90%-nivån, ** = signi-
fikant på 95%-nivån samt *** = signifikant på 99%-nivån. N = 40. 

Slutsatser
Analyserna i kapitlet visar att tätare vardagliga kontakter mellan kommunin-
vånare och folkvalda politiker leder till en ökad åsiktsöverensstämmelse när 
det gäller de lokala politiska frågorna. Även när det gäller prioriteringar på 
den kommunala dagordningen tycks vardagliga kontakter mellan väljare och 
valda bidra till en ökad representativitet. Effekten kan dock i detta fall anses 
vara i något högre grad säkerställd när det gäller den perceptiva än den 
åsiktsmässiga överensstämmelsen. Att de vardagliga kontakterna i första 
hand visar sig påverka ledamöternas kännedom om opinionen kan här fram-
stå som rimligt med tanke på att de vardagliga samtalssituationerna kan tän-
kas fungera som en källa till information om opinionen för de förtroendeval-
da.

Ingenting i de resultat som redovisas i kapitlet tyder på de vardagliga kon-
takterna skulle påverka representativiteten enligt en kurvlinjär funktion eller 
att effekten skulle vara betingad av graden av ”konsensus” i kommunerna.
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9. Påverkan – med vilken verkan? 

I de fyra föregående kapitlen har avhandlingens problemställning undersökts 
empiriskt. Resultaten som har redovisats i kapitlen är förvisso vart och ett 
intressant men det är helhetsbilden snarare än de enskilda analyserna för sig 
som kan belysa det övergripande forskningsproblemet. Avhandlingens syfte 
som redovisades i det inledande kapitlet utgjordes av att undersöka om och i 
så fall på vilket sätt förutsättningarna för att fatta åsiktsmässigt representati-
va beslut, i en representativ demokrati, påverkas av att medborgarna genom 
olika kanaler för politisk kommunikation är aktiva och söker påverka politi-
kens utfall. 

I vilken utsträckning är det då möjligt att med utgångspunkt från resulta-
ten närma sig ett svar på forskningsproblemet? Svaret är att resultaten uppvi-
sar åtminstone några tendenser som förtjänar att lyftas fram och som räcker 
en bit på väg i riktning mot frågornas besvarande. Med tanke på att kun-
skapsläget inom forskningsområdet är relativt begränsat kan varje tillskott 
ses som ett steg framåt. I syfte att underlätta redovisningen av slutsatserna 
kan det vara lämpligt att göra åtskillnad på slutsatser som avser den åsikts-
mässiga respektive den perceptiva överensstämmelsen.  

Åsiktsöverensstämmelsen 
Den första delfrågan utgörs av huruvida medborgarnas nyttjande av de fyra 
påverkanskanalerna överhuvudtaget påverkar förutsättningarna för att fatta 
åsiktsmässigt representativa beslut i kommunerna. Den specifika förutsätt-
ning som behandlas i detta avsnitt utgörs av den åsiktsmässiga överens-
stämmelsen i kommunerna. Den andra delfrågan utgörs av på vilket sätt de 
två formerna av överensstämmelse mellan väljare och valda, i så fall, påver-
kas. När det gäller åsiktsöverensstämmelsen framstår det som möjligt att 
närma sig ett svar på båda dessa frågor. 

I tabell 9.1 redovisas resultaten när det gäller de olika påverkanskanaler-
nas effekter på de tre aspekterna av åsiktsöverensstämmelse. Sammanställ-
ningen visar att valdeltagandet inte tycks påverka överensstämmelsen i nå-
gon nämnvärd utsträckning och därmed inte heller i någon särskild riktning. 
I tabellen symboliserar nollorna icke-signifikanta effekter. Frågetecknet i 
tabellen avser visserligen en signifikant effekt, men detta gäller den kurvlin-
jära effekt som valdeltagandet visade sig utöva på agendaöverensstämmel-
sen. Denna kurvlinjära effekt symboliseras av ett frågetecken eftersom den 
inte kan sägas vara till övervägande del positiv eller negativ. Sammanfatt-
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ningsvis förefaller valdeltagandet ha en mycket liten betydelse för åsikts-
överensstämmelsen i kommunerna. 

När det gäller de tre påverkanskanalerna som är verksamma vid sidan av 
valen framträder ett annat mönster. Som framgår av tabellen förekommer 
endast i ett fall en nolla när det gäller dessa påverkanskanaler. Detta innebär 
att undersökningen, med ett enda undantag, har registrerat en signifikant 
effekt av varje påverkanskanal på var och en av de tre aspekterna av åsikts-
överensstämmelse. Därutöver är det möjligt att utläsa att samtliga dessa ef-
fekter är vända i positiv riktning. I ett fall är det frågan om en effekt som är 
betingad av graden av ”konsensus”. Det är sålunda frågan om interaktionsef-
fekt vilket symboliseras i tabellen av bokstaven ”i”. Även om effektens styr-
ka i detta fall förändras beroende på graden av ”konsensus” visar den sig vid 
alla observerade nivåer av ”konsensus” vara positiv. 

Om man sålunda sammanfattar resultaten när det gäller de påverkanska-
naler som verkar vid sidan av valen så kan man för det första dra slutsatsen 
att det tycks förekomma en påverkan av dessa kanaler på åsiktsöverens-
stämmelsen. För det andra att det uteslutande är frågan om positiva effekter.1

Tabell 9.1. Resultatsammanställning när det gäller åsiktsöverensstämmelsen 

Påverkanskanal: Privatiserings
frågor

Lokala politiska 
frågor

Agenda
prioritering

Valdeltagande 0 0 ? 

Politiskt deltagande 0 (+) i + 
Föreningslivet + + (+)

Vardagliga kontakter + + (+)

Kommentar: 0 = icke signifikant effekt, ? = svårtolkad effekt (se diskussion ovan), 
+= positiv effekt, (+) = positiv men osäker effekt, i + = interaktionseffekt, positiv 
vid alla observerade nivåer. 

Några reservationer kan dock vara på sin plats. Resonemanget ovan grundar 
sig i några fall på effekter som kan betraktas som osäkra. Med osäkra avses i 
detta avseende att effekterna inte är skattade med lika stor statistisk precision 
som övriga redovisade signifikanta effekter.2 De osäkra effekterna är tre till 
antalet och symboliseras i tabellen av att tecknet som visar den skattade ef-
fektens riktning är satt inom parantes. Ytterligare en omständighet som är 
viktig att nämna är att de effekter av föreningslivet som redovisas i tabellen 
avser antingen effekten av föreningstätheten eller av andelen invånare som 

1 En mer försiktig, men teoretiskt viktig, slutsats utgörs av att ingen påverkanskanal verksam 
vid sidan av valen uppvisar en signifikant negativ effekt på någon aspekt av åsiktsöverens-
stämmelse. 
2 Dessa osäkra effekter är i praktiken sådana som är signifikanta på 90%-säkerhets nivå i en 
analys som korrigerats för aggregeringsfelet och som inte är signifikanta i en analys som inte 
korrigeras för aggregeringsfelet. 
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är medlemmar i en lokalt engagerad förening.3 När det gäller de lokala poli-
tiska frågorna uppvisar dock båda dessa variabler en signifikant effekt.4

Fyra påverkanskanaler 
Av problemställningen framgår även avsikten att undersöka den enskilda 
betydelsen av de olika kanalerna för politisk kommunikation. En teoretiskt 
viktig skillnad som har lyfts fram utgörs av den mellan valdeltagandet och 
de påverkanskanaler som verkar vid sidan av valen. Slutsatsen som redovi-
sades ovan är att valdeltagandet inte uppvisar någon positiv effekt på åsikts-
överensstämmelsen samtidigt som de tre påverkanskanalerna som verkar vid 
sidan av valen alla visar en tendens till positiv påverkan.

Vid en inbördes jämförelse mellan de tre påverkanskanalerna verksamma 
vid sidan av valen framstår det som svårt att avgöra om någon kanal i högre 
grad påverkar åsiktsöverensstämmelsen än någon annan. Det kan dock kon-
stateras att det politiska deltagandet vid sidan av valen i ett fall inte uppvisar 
någon signifikant effekt och i ett annat fall uppvisar en statistiskt osäker 
effekt. Möjligen kan detta ses som en tendens till att de mer individuella 
påverkansförsök som kommer till uttryck i det politiska deltagandet vid si-
dan av valen inte har samma genomslagskraft på åsiktsöverensstämmelsen 
som den påverkan som utövas genom föreningslivet och genom vardagliga 
kontakter.

Den perceptiva överensstämmelsen 
När de fyra påverkanskanalernas effekter på den perceptiva överensstäm-
melsen sammanställs framträder inte ett lika tydligt mönster. En likhet med 
de slutsatser som drogs om åsiktsöverensstämmelsen är dock att valdelta-
gandet inte visar sig utöva någon signifikant positiv effekt på den perceptiva 
överensstämmelsen. När det gäller den perceptiva överensstämmelsen visar 
dock inte heller påverkanskanalerna verksamma vid sidan av valen en lika 
tydlig tendens till positiv påverkan. Som redovisas i tabell 9.2 förekommer 
endast i två fall positiva effekter. Därutöver förekommer i ett fall en interak-
tionseffekt av det slag som varken är entydigt positiv eller negativ eftersom 
effekten ändrar riktning beroende på graden av ”konsensus”. Om någon en-
skild effekt ska lyftas fram som särskilt intressant utgörs denna av effekten 
av de vardagliga kontakterna på ledamöternas perceptioner av vilka sam-
hällsområden som kommuninvånarna tycker borde prioriteras. Det framstår 

3 Att mer än en operationalisering av föreningslivet har prövats i avhandlingen innebär i strikt 
mening att föreningslivet har givits en större chans att uppvisa signifikanta effekter än övriga 
påverkanskanaler. Föreningsvariablernas chans att uppvisa signifikanta effekter kan dock 
samtidigt anses ha reducerats av det faktum att de är behäftade med ett avsevärt aggregerings-
fel som det inte har korrigerats för i analyserna. 
4 När det gäller privatiseringsfrågorna är det anknytningen till lokalt engagerade föreningar 
som uppvisar en positiv effekt. När det gäller de lokala politiska frågorna uppvisar båda vari-
ablerna en positiv effekt. När det gäller prioriteringar på den kommunala dagordningen är det 
föreningstätheten som uppvisar en positiv effekt. 
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som rimligt att de vardagliga kontakterna skulle vara effektiva när det gäller 
att överföra just denna typ av information. 

Med utgångspunkt från det övergripande mönstret som åskådliggörs i ta-
bellen framstår de positiva effekterna av påverkanskanalerna som mer spo-
radiska än som en genomgående trend. Även om det inte i något fall går att 
iaktta en renodlat negativ effekt och i två fall en positiv sådan framstår det 
som vanskligt att tala om en positiv tendens. Rimligare är att lyfta fram att 
ingen påverkanskanal verksam vid sidan av valen uppvisar en signifikant 
negativ effekt på någon av den perceptiva överensstämmelsens aspekter. Inte 
heller går det av resultaten i tabell 9.2 att urskilja att någon påverkanskanal i 
högre grad än andra skulle påverka den perceptiva överensstämmelsen.

Tabell 9.2. Resultatsammanställning när det gäller den perceptiva överensstämmel-
sen

Påverkanskanal: Privatiserings
frågor

Lokala politiska 
frågor

Agenda
prioritering

Valdeltagande – 0 0 

Politiskt deltagande 0 0 0 

Föreningslivet i ± + 0

Vardagliga kontakter 0 0 +

Kommentar: 0 = icke signifikant effekt, – = negativ effekt, + = positiv effekt, i± = 
interaktionseffekt som ändrar riktning. 

Hypoteserna 
I avhandlingen kompletterades det övergripande syftet med tre hypoteser 
som formulerades under beaktande av den tidigare forskning som utförts på 
området. Förväntningarna utifrån den första hypotesen är att valdeltagandet 
inte ska uppvisa en effekt i positiv eller negativ riktning på den åsiktsmässi-
ga eller perceptiva överensstämmelsen i kommunerna. Som redovisats ovan 
visar analysresultaten inte i något fall att valdeltagandet skulle påverka den 
åsiktsmässiga eller perceptiva överensstämmelsen i positiv riktning. I ett fall, 
när det gäller den perceptiva överensstämmelsen i privatiseringsfrågor, visar 
sig dock valdeltagandet ha en negativ effekt. Den första hypotesen kan där-
med till övervägande del, men inte helt och hållet, anses få stöd av resulta-
ten.

Den andra hypotesen utgörs av att de tre påverkanskanalerna verksamma 
vid sidan av valen ska utöva en U-formad kurvlinjär effekt på den åsiktsmäs-
siga respektive perceptiva överensstämmelsen. Undersökningens resultat 
visar att ingen av de tre påverkanskanalerna verksamma vid sidan av valen i 
något fall uppvisar en signifikant kurvlinjär effekt på den åsiktsmässiga eller 
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perceptiva överensstämmelsen.5 Avhandlingens andra hypotes kan därmed 
inte anses få stöd av undersökningens resultat.

Den tredje hypotesen utgörs av att effekten av de tre kanalerna verksam-
ma vid sidan av valen ska vara beroende av graden av ”konsensus” i kom-
munerna. Med ”konsensus” avses graden av åsiktsmässig likhet mellan poli-
tiskt aktiva och passiva medborgare. Förväntningarna utifrån hypotesen är 
att de tre kanalerna verksamma vid sidan av valen ska uppvisa en negativ 
effekt vid låga nivåer av ”konsensus” och att denna effekt förändras i positiv 
riktning i takt med att graden av ”konsensus” ökar. I resultaten förekommer 
endast i ett fall en effekt av det beskrivna slaget (se figur 7.3). Detta utgörs 
av föreningstätheten som utövar denna typ av effekt på den perceptiva över-
ensstämmelsen i privatiseringsfrågor. Slutsatsen blir att den tredje hypotesen 
inte får stöd av resultaten. Det förekommer visserligen en interaktionseffekt 
av det slag som hypotesen föreskriver men i jämförelse med de, i resultaten, 
betydligt vanligare förekommande linjära effekterna framstår denna som ett 
undantag.

Teorin om differentierad responsivitet 
Teorin om ”differentierad responsivitet” har i avhandlingen använts som 
benämning på det teoretiska ramverk som Sidney Verba och Norman Nie 
utvecklar i samband med sin klassiska undersökning om politiskt deltagande 
i USA i slutet av 1960-talet. Det är i stort sett samma teoretiska utgångs-
punkt som sedan dess legat till grund för en stor del av Sidney Verbas senare 
forskning (se t.ex. Verba m.fl. 1995:163-85, Verba 2003). 

Frågan är i vilken utsträckning teorin får stöd eller inte av den undersök-
ning som redovisats i avhandlingen. Teorins grundläggande princip utgörs 
av att politiska beslutsfattare i en demokrati åtminstone i någon mån lyssnar 
till och är följsamma i förhållande till de medborgare som gör sina röster 
hörda. Det spelar enligt teorin följaktligen roll vilka de politiskt deltagande 
medborgarna är och framförallt vilka åsikter de framför. I avhandlingen har 
några mycket avgörande test av teorin utförts i samband med prövningen av 
de tre hypoteserna. Det kanske mest direkta av dessa utgörs av den interak-
tionsmodell som har undersökt om effekten av medborgarnas påverkansför-
sök förändras vid olika nivåer av ”konsensus”. Om fullmäktigeledamöterna i 
kommunerna är mottagliga för den information de möter genom medborgar-
nas påverkansförsök så borde det avspegla sig, antingen i den perceptiva 
eller i den åsiktsmässiga överensstämmelsen, hur väl de aktiva medborgarna 
representerar de passivas åsikter. Prövningen av denna hypotes visar dock 
som diskuterats ovan att interaktionseffekter av detta slag tycks utgöra un-
dantaget snarare än regeln. 

5 Däremot uppvisar valdeltagandet en sådan effekt när det gäller den åsiktsmässiga agenda-
överensstämmelsen.
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I själva verket är det besvärande för teorin att den övervägande delen av 
de signifikanta effekter som de tre påverkanskanalerna vid sidan av valen 
visar sig utöva på den åsiktsöverensstämmelsen inte utgörs av interaktionsef-
fekter utan av linjära. Detta tyder på att medborgarnas aktivitetsnivå visserli-
gen har betydelse men att det inte spelar någon roll hur goda talesmän den 
aktiva gruppen är för hela befolkningen. Resultaten skulle sålunda kunna 
antyda förekomsten av en annan mekanism än den som teorin utgår från. 

En av grundpelarna i teorin om ”differentierad responsivitet” utgörs vida-
re av att valdeltagandet har en positiv effekt på representativiteten. Ingen 
tendens av sådant slag har dock kunnat urskiljas i avhandlingens resultat. 
Som tidigare diskuterats (kap. 2) kan detta resultat troligtvis i viss mån för-
klaras av skilda kontextuella förhållanden. Valdeltagandets nivå var avsevärt 
lägre i de amerikanska lokalsamhällena samtidigt som variationen mellan 
samhällena var större jämfört med de svenska kommunerna.  

Responsivitet på svenska 
Hur ska då avhandlingens resultat förstås? Innebär de positiva och linjära 
effekterna och frånvaron av mer systematiskt förekommande interaktionsef-
fekter att teorin om ”differentierad responsivitet” måste avfärdas eller ses 
som giltig endast under vissa bestämda förutsättningar, till exempel i ett 
politiskt system av amerikanskt slag? 

Tolkning 1. En möjlig tolkning av resultaten är dock förenlig med teorin. Det 
är tänkbart att graden av ”konsensus” är så hög i svenska kommuner (i för-
hållande till de amerikanska lokalsamhällena), att alla former av politisk 
påverkan som utförs av medborgarna mellan valen bidrar till en förbättring 
av representativiteten. Även i de kommuner där de aktiva medborgarnas 
åsikter avviker som mest från de passivas skulle de enligt denna tolkning 
utgöra ”tillräckligt” goda företrädare för medborgarkollektivet som helhet 
för att den påverkan de utövar på de politiska representanterna ska vara 
gynnsam för representativiteten.6 Principen bakom en tolkning av detta slag 
är att ett ökat nyttjande av de tre påverkanskanalerna vid sidan av valen inte i 
första hand leder till att den bild av opinionen som förmedlas blir mer kor-
rekt utan att intensiteten i den kommunikation som förs från medborgarnas 
sida ökar och att signalerna därigenom på ett eller annat sätt får större ge-
nomslagskraft. 

6 En generellt hög nivå av ”konsensus” förklarar dock inte att det inte i större utsträckning 
visar sig förekomma interaktionseffekter. Även om graden av ”konsensus” generellt sett vore 
hög i svenska kommuner så skulle de variationer som ändå förekommer ta sig uttryck i en 
positiv effekt som varierade i styrka beroende på graden av ”konsensus”. Exempel på en 
interaktionseffekt av sådant slag illustreras av figur 6.2 i avhandlingen. En förklaring till att 
interaktionseffekter av detta slag i stort sett uteblir i undersökningen kan utgöras av att varia-
tionen mellan kommunerna är liten när det gäller graden av ”konsensus”. 
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Med utgångspunkt från detta resonemang vore det av stort intresse att 
jämföra graden av ”konsensus” i de svenska kommunerna med de ameri-
kanska lokalsamhällena. Tyvärr saknas dock uppgifter i de amerikanska 
studierna som möjliggör en sådan jämförelse. Två möjliga skäl till att graden 
av ”konsensus” i svenska kommuner skulle vara högre än i de amerikanska 
lokalsamhällena kan dock anges: 

1. Det skulle för det första helt enkelt kunna vara så att de åsiktsmässiga 
skillnaderna mellan politiskt aktiva och passiva medborgare överlag är 
liten i Sverige. Ett sådant förhållande har tidigare diskuterats i anslutning 
till valdeltagandet och skulle även kunna gälla de övriga påverkanskana-
lerna.

2. En andra möjlighet är att medborgarnas nyttjande av de tre påverkanska-
nalerna vid sidan av valen är så jämförelsevis omfattande i Sverige att 
deltagandet blir inklusivt snarare exklusivt. Med andra ord ingår en så 
stor del av medborgarna i den grupp som genomför påverkansförsök att 
denna grupp bara av denna anledning blir åsiktsmässigt representativ i 
förhållande till hela befolkningen. 

Tolkning 2. Den andra tolkningen av resultaten är inte i samma utsträckning 
förenlig med teorin om ”differentierad responsivitet”. Det är tänkbart att den 
mekanism som förbinder medborgarnas påverkansförsök med en reaktion 
från de folkvaldas sida ser ut på ett något annat sätt än vad teorin anger. Me-
kanismen skulle enligt en sådan tolkning se ut på följande sätt: Ett ökat med-
borgerligt nyttjande av de tre påverkanskanalerna vid sidan av valen leder till 
att de folkvalda uppmärksammar att medborgarna engagerar sig och att de 
hyser intensiva uppfattningar i olika frågor. Detta ökar de folkvaldas incita-
ment att ta reda på hur medborgarnas uppfattningar ser ut. Enligt ett sådant 
scenario spelar det inte så stor roll vad de aktiva medborgarna egentligen 
tycker utan det viktiga är att deras engagemang uppmärksammas och leder 
till att de folkvalda ägnar mer uppmärksamhet åt att själva ta reda på hur 
opinionen ser ut. Mer specifikt skulle man även kunna tänka sig att medbor-
garnas engagemang i specifika frågor hjälper de folkvalda att identifiera de 
frågor i vilka det är mest väsentligt att ta reda på hur opinionen ser ut. 

En tolkning av detta slag utgör ett alternativt sätt att förklara varför gra-
den av ”konsensus” mellan aktiva och passiva medborgare i så begränsad 
utsträckning uppvisar den förväntade interaktionen med de tre påverkanska-
nalerna som är verksamma vid sidan av valen. Det finns dock ett problem 
med denna tolkning. Om det endast vore i vilken utsträckning de folkvalda 
exponerades för medborgarnas påverkansförsök som hade betydelse, så bor-
de detta verka i riktning mot en bättre representativitet i kommuner som är 
folkrika än i kommuner med färre invånare. Även om den politiska aktivi-
tetsnivån per invånare inte är större i folkrika kommuner så borde ett större 
invånarantal innebära att de folkvalda, totalt sett, exponerades för fler påver-
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kansförsök. Det finns dock ingenting i undersökningens resultat som pekar 
mot att representativiteten skulle vara bättre i folkrika kommuner. 

Båda de två tolkningarna utgör intressanta spår att följa i framtida forsk-
ning. Enligt avhandlingsförfattarens uppfattning framstår dock den första 
tolkningen som något rimligare än den andra. Det kan inte heller uteslutas att 
de två tolkningarna utgör parallella processer som kan vara verksamma sam-
tidigt.

Två former av överensstämmelse 
Ett relativt tydligt resultat utgörs av att medborgarnas påverkansförsök vid 
sidan av valen i högre grad påverkar den åsiktsmässiga än den perceptiva 
överensstämmelsen. Med andra ord leder ett större medborgerligt nyttjande 
av påverkanskanalerna verksamma vid sidan av valen till att ledamöterna 
närmar sig medborgargenomsnittet åsiktsmässigt utan att de förefaller ha 
blivit mer upplysta om hur opinionen egentligen ser ut. Detta resultat fram-
står som svårt att förklara såväl med utgångspunkt från teorin om ”differen-
tierad responsivitet” som utifrån de övriga förväntningar som föregick av-
handlingens undersökning.  
Hur är det möjligt att medborgarnas påverkansförsök leder till en bättre 
åsiktsmässig överensstämmelse samtidigt som att detta inte avspeglar sig i 
en ökad kunskap om opinionen? Två möjligheter kan här nämnas. Den första 
utgörs av den starka tendens till önsketänkande hos de folkvalda när det 
gäller opinionens utseende som visat sig i tidigare undersökningar (se t.ex. 
Granberg & Holmberg 1988, Esaiasson & Holmberg 1996:123-137). Det är 
tänkbart att en psykologisk disposition av sådant slag tar överhanden när 
ledamöterna i en enkätfråga ombeds uppskatta den genomsnittlige medbor-
garens uppfattning i olika frågor. Benägenheten att önsketänka skulle enligt 
ett sådant scenario utöva ett sådant dominerande inflytande över ledamotens 
svarsbeslut att en eventuell ökad kunskap om opinionen tillfälligt under-
trycks och därmed inte ger något avtryck i enkätsvaret. 

En annan möjlighet bygger på en modell som har sitt ursprung i social-
psykologin och som går under benämningen ”the on-line model of informa-
tion processing”. Denna utgör en modell över hur individer formar de prefe-
renser som tar sig uttryck exempelvis i ett beslut att rösta på ett visst parti 
eller i att ange ett visst svar på en enkätfråga (se t.ex. Hastie & Pennington 
1989, Lodge m.fl 1995:309:11). Om man ser till preferensbildningsproces-
sen i samband med en specifik politisk fråga är teorins utgångspunkt att in-
divider mottar olika former av information med koppling till denna fråga. 
Informationen kan ses som budskap som argumenterar i den ena eller andra 
riktningen. Det speciella med teorin om on-line processing är den menar att 
varje sådant budskap väcker en emotionell reaktion hos mottagaren och att 
denna känsla lagras i minnet samtidigt som det mesta av budskapets egentli-
ga innehåll glöms bort. När sedan individen går och röstar eller svarar på en 
enkätfråga är det summan av alla känslomässiga reaktioner som väckts av de 
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budskap med anknytning till frågan som avgör valet av parti eller hur enkät-
svaret utfaller. Poängen är att den argumenterande information som indivi-
den mottagit har gjort intryck men att det mesta av det sakliga innehållet har 
glömts bort. En process av sådant slag skulle kunna förklara resultatet att 
fullmäktigeledamöterna åsiktsmässigt tycks ta intryck av medborgarnas på-
verkansförsök men att detta inte tar sig uttryck i en manifest ökad medveten-
het om medborgarnas åsikter. 

Vem påverkar vem? 
En möjlig invändning mot de slutsatser som dras i avhandlingen är att kausa-
liteten skulle kunna vara den omvända än vad som antagits. Det kan nämli-
gen inte, med utgångspunkt från det dataunderlag som använts, uteslutas att 
anledningen till att medborgarnas påverkansförsök visar sig ha en effekt på 
den åsiktsmässiga representativiteten är att politikerna vid högre aktivitets-
nivåer bland medborgarna ges större möjlighet att påverka medborgarna. Det 
skulle sålunda vara förutsättningarna för påverkan uppifrån och ner i det 
politiska systemet snarare än nedifrån och upp som gynnas av medborgarnas 
politiska aktivitet. 

Om detta skulle visa sig vara fallet så skulle det, empiriskt sett, utgöra en 
helt annan mekanism som förbinder medborgarnas politiska aktiviteter med 
representativiteten än vad som anges i teorin om ”differentierad responsivi-
tet” och som även utgjort avhandlingens utgångspunkt. Normativt sett fram-
står ett scenario av sådant slag dock som mindre besvärande. Demokratins 
centrala uppgift att låta medborgarnas uppfattningar komma till uttryck i 
politiska beslut förutsätter inte att medborgarnas uppfattningar skall ha till-
kommit i ett vakuum. Tvärtom framstår det som önskvärt att såväl politikers 
som medborgares preferenser formas efter ingående meningsutbyten, såväl 
inom grupperna som mellan dem. Poängen är att oavsett hur medborgarnas 
och politikernas preferenser har tillkommit torde det i varje demokratiskt 
system vara önskvärt att det åtminstone i det långa loppet föreligger en god 
åsiktsmässig och/eller perceptiv överensstämmelse mellan väljare och valda. 
Det är önskvärt att folket och dess representanter marscherar i takt. Enligt 
den uppfattning som genomsyrat denna avhandling är det dock inte tillräck-
ligt att marschen är taktfast. Den taktfasta marschen bör också vara en följd 
av någon form av kommunikativ process mellan de två nivåerna. 

Valdemokratin och pluralismen 
I avhandlingens inledande del skisserades en bild av två idealtypiska norma-
tiva positioner. Den ena positionen utgjordes av den valdemokratiska som 
menade att de bästa förutsättningarna för att de politiska beslut som fattas i 
ett samhälle ska vara representativa i förhållande till medborgarnas uppfatt-
ningar uppnås om medborgarnas möjligheter till påverkan i stort sett begrän-
sas till att delta i allmänna val och där politiska representanter mellan valen 
ostörda av påverkan utifrån ombesörjer beslutsfattandet. Den andra positio-
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nen utgjordes av den pluralistiska som ansåg att de bästa förutsättningarna 
för ett representativt beslutsfattande uppnås i en demokrati där medborgarna 
på olika sätt är aktiva och såväl enskilt som i grupp försöker påverka de be-
slut som fattas på samhällets representativa nivå. Ett empiriskt resultat som 
skulle stödja den valdemokratiska positionen utgörs av ett där valdeltagandet 
visar sig påverka den åsiktsmässiga och perceptiva representativiteten i posi-
tiv riktning samtidigt som de övriga påverkanskanalerna visar sig ha en ne-
gativ effekt. Ett resultat i enlighet med den pluralistiska uppfattningen skulle 
i stort sett vara den omvända. Valdeltagandet skulle i detta fall inte uppvisa 
någon nämnvärd (positiv) effekt samtidigt som de övriga kanalerna påverkar 
representativiteten i positiv riktning.  

Om man ser till avhandlingens resultat så kan det uppfattas som ett tämli-
gen entydigt stöd åt den pluralistiska positionen. Det finns inga tendenser 
som pekar i riktning mot att en ökad medborgaraktivitet vid sidan av valen i 
syfte att påverka det politiska beslutsfattandet i kommunerna skulle försämra 
den åsiktsmässiga eller perceptiva överensstämmelsen mellan väljare och 
valda. Tvärtom pekar resultaten mot att en större medborgaraktivitet vid 
sidan av valen leder till en bättre åsiktsöverensstämmelse. Förutsättningarna
för ett representativt politiskt beslutsfattande skulle sålunda gynnas av ett 
ökat inslag av dualism snarare än av monism avseende de kanaler som an-
vänds av medborgarna i syfte att utöva politiskt inflytande. Den praktiska 
lärdomen av detta är att om man är intresserad av att förbättra den åsiktsmäs-
siga representativiteten i ett politiskt system så kan en framkomlig väg vara 
att försöka öka kontakterna mellan väljare och valda. Ett öppet politiskt sty-
relseskick där medborgarna ofta bjuds in till samråd, frågestunder och öppna 
möten, där synpunkter inhämtas genom remissförfarande inför viktiga beslut 
och där möjligheterna att ta kontakt med politiker och tjänstemän underlättas 
är i detta avseende att föredra framför ett styrelseskick som stänger dörrarna 
till de beslutsfattande församlingarna. Det kan dock vara viktigt att framhålla 
att denna slutsats i första hand gäller svenska kommuner. En viktig uppgift 
för framtida forskning utgörs av att utröna i vilken utsträckning resultaten i 
denna avhandling kan utsträckas till att även gälla kommunala politiska sy-
stem i andra länder samt till den nationella politiska nivån.  

Den inom svensk statsvetenskap vanligt förkommande tredelningen i ett 
valdemokratiskt (eller konkurrensdemokratiskt), ett deltagardemokratiskt 
och ett deliberativt demokratiideal har i denna avhandling visat sig vara otill-
räcklig för att täcka in den form av demokrati i vilken den representativa 
demokratins institutioner kompletteras med aktiva medborgare som försöker 
påverka samhällets fortlöpande beslutsprocesser. Även om normativa ideal 
inte har några krav på sig att efterlikna empiriskt existerande förhållanden 
kan detta synas något märkligt då alla idag existerande demokratier innehål-
ler ett mer eller mindre omfattande indirekt politiskt deltagande. Det har 
även tidigare nämnts att denna typ av öppna demokrati utgör ett vanligt de-
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mokratiideal inom den amerikanska demokratidiskursen. Erfarenheterna från 
föreliggande undersökning är att det även inom svensk statsvetenskap vore 
rimligt att komplettera den traditionella tredelningen med ett ideal av det 
slag som i avhandlingen benämns det pluralistiska. Frånvaron av en demo-
kratimodell av sådant slag i den teoretiska verktygslådan skapar oklarhet och 
ger upphov till omständliga förklaringar och preciseringar. Statsvetaren Jan 
Teorell har föreslagit att ett normativt ideal av detta slag skulle benämnas 
den ”responsiva demokratimodellen” (Teorell 2003:325). Då ”pluralismen” 
är en term som vid olika tidpunkter och i olika sammanhang givits delvis 
olika betydelser skulle ”den responsiva demokratin” kunna utgöra en god 
beteckning på den demokratimodell som stått i fokus i avhandlingen. 

Oavsett om det aktuella demokratiidealet betecknas som ”pluralism” eller 
som den ”responsiva demokratin” kan det idealtypiskt valdemokratiska idea-
let ses som en teoretiskt viktig motpol eller kontrast. Enligt den pluralistiskt-
responsiva demokratimodellen ses det som positivt att den representativa 
demokratin rymmer inslag av oreglerad påverkan från samhällets sida. En 
påverkan som, för att använda Brian Barrys uttryck, inte sker i enlighet med 
någon konstitutionell regel. I själva verket kan det specifika kännetecknet för 
den responsiva demokratimodellen anses vara att den, inom ramen för den 
representativa demokratin, bejakar ett icke-konstitutionellt reglerat inflytan-
de från medborgarnas sida över samhällets beslutsfattande. Genom att denna 
påverkan är oreglerad ligger det sakens natur att dess innehåll är till stora 
delar dolt för insyn och därmed inte helt okomplicerat att studera empiriskt.  

Det idealtypiska valdemokratiska idealet kännetecknas av att det tar av-
stånd från just dessa oreglerade påverkansprocesser. Genom att inflödet av 
påverkan från samhällets sida i så hög grad som möjligt begränsas till de 
allmänna valen är det frågan om en alltigenom reglerad process där princi-
pen om; en person - en röst, närmast per definition leder till uppfyllandet av 
kravet på ett jämlikt inflytande. Att det politiska inflytandet är jämlikt spritt 
mellan medborgare och mellan olika samhällsgrupper behöver dock inte 
innebära att det är frågan om ett särskilt omfattande inflytande. Just på denna 
punkt riktade de tidiga pluralisterna kritik mot Schumpeter och den konkur-
rensdemokratiska uppfattningen då de ansåg att en demokrati endast baserad 
på allmänna val och representation inte på ett tillräckligt precist sätt skulle 
låta medborgarnas uppfattningar komma till uttryck.7

Det framgår av avhandlingens empiriska beskrivningar att medborgarna i 
dagens svenska kommuner knappast kan betraktas som politiskt passiva. 
Den politiska aktiviteten yttrar sig dock i högre grad som försök att påverka 

7 Ett troligt empiriskt utfall är att ett renodlat elektoralt system enligt den valdemokratiska 
modellen skulle leda till ett jämlikt inflytande men på en låg nivå samtidigt som system med 
större inslag av medborgarinflytande vid sidan av valen skulle leda till större inflytande för 
alla medborgare samtidigt som jämlikheten mellan olika samhällsgrupper minskade. För 
empiriska studier som pekar i denna riktning se: (Verba & Nie 1972:316-8, Wohlgemuth 
2003:165-84)
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politiska beslutsfattare än som en direkt medverkan i fattandet av beslut (del-
tagardemokrati) eller som deltagande i någon form av deliberativ samtals-
process (deliberativ demokrati). Det faktiskt existerande styrelseskicket i 
kommunerna liknar sålunda i högre grad den pluralistiskt-responsiva demo-
kratimodellen än någon annan av de modeller som diskuterats i avhandling-
en. Av denna anledning framstår det som viktigt att försöka utveckla meto-
der för att empiriskt utvärdera denna faktiskt existerande form av demokrati. 
Denna avhandling utgör ett försök att ta sig an denna uppgift. Förhoppning-
en är att det med avhandlingens erfarenheter som underlag ska vara möjligt 
att gå vidare och utveckla mer effektiva sätt att undersöka förutsättningarna 
för den responsiva demokratin. Den centrala frågan även i framtida forsk-
ning bör vara hur väl den responsiva demokratin kan tillgodose medborgar-
nas jämlikhet när det gäller inflytande över det politiska beslutsfattandet. 
Mer preciserad blir frågan under vilka omständigheter medborgarnas försök 
att påverka kan bidra till ökade förutsättningar när det gäller att fatta repre-
sentativa beslut och under vilka omständigheter denna demokratiska delak-
tighet i stället kan undergräva en strävan efter ett jämlikt politiskt inflytande. 
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Appendix

A: Datainsamling 

Stratifiering av kommunerna 
Utgångspunkten för stratifieringen utgjordes av 14 olika variabler som på 
olika sätt skulle fånga in väsentliga demografiska, socioekonomiska samt 
politiskt kontextuella egenskaper hos kommunerna. Som ett första steg redu-
cerades variablerna till ett mer hanterligt antal. Detta åstadkoms med hjälp 
av en principalkomponentanalys i vilken 13 av variablerna ingick.  

Tabell A.1. Dimensionsanalys med utgångspunkt från ett antal demografiska, socio-
ekonomiska samt politiskt kontextuella kommunvariabler. 

Kommunegenskap: Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 

Eftergymnasialt utbildade (%) (000101) 0,86    
Andel av befolkning 20-54 år (000101) 0,82    
Folkmängd (000101) 0,77    
Andel tätortsboende (1998) 0,75    
Förvärvsarbetande i tjänstenäringar (%) 0,74    
Invånare/km2 (1999) 0,60    
Dagbefolkning % av nattbefolkning  -0,82   
Medianinkomst för familjer (1998)   0,81   
Andel i befolkningen 7-19 år (000101)   0,80   
Andel i befolkningen 0-6 år (000101)   0,77   
Deltagande kommunalvalet 1998 (%)   0,75  
Studiecirkeldeltagande/inv (1996-98)  -0,52 0,60  
Väljarkårens rörlighet (1994-1998)    0,95 

Kommentar: Varimaxroterad principalkomponentanalys. Såväl Kaiser’s kriterium 
som det grafiska: scree-plot kriteriet, indikerar fyra dimensioner. Endast faktorladd-
ningar över 0,50 redovisade. N = 285. 

Såväl Kaiser´s kriterium som en grafisk utvärdering (scree-plot) visade sig 
peka mot att en lösning med fyra faktorer är den mest effektiva. Fyra index 
skapades med utgångspunkt från dessa dimensioner genom att beräkna så 
kallade ”factor scores” (method regression se SPSS). ”Factor scores” utgör 
index som standardiserats till medelvärdet noll och standardavvikelsen ett 
(Grice 2001). 
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En ytterligare variabel som bedömdes vara särskilt viktig att låta variera 
mellan kommunerna utgjordes av ett mått på föreningsaktiviteten. De enda 
föreningsdata som gick att uppbringa för Sveriges samtliga kommuner ut-
gjordes av ett mått på antalet registrerade ideella föreningar som tillhanda-
hålls av Statistiska centralbyråns företagsregister. Genom att med utgångs-
punkt från detta dataunderlag beräkna antalet registrerade ideella föreningar 
per invånare i kommunerna konstruerades en variabel som kan sägas ut-
trycka den kommunala föreningstätheten. Även denna variabel standardise-
rades till medelvärdet noll och standardavvikelsen ett, men inkluderades inte 
i faktoranalysen.  

I nästa steg användes en hierarkisk agglomerativ klustringsprocedur för 
att med utgångspunkt från de 285 kommunerna skapa 20 strata. De ingående 
variablerna i analysen utgjordes för det första av varje kommuns värde i 
förhållande till de fyra dimensionerna som visat sig i faktoranalysen. För det 
andra ingick även föreningsvariabeln som enskild variabel i klustringsproce-
duren vilket innebär att den kan sägas ha viktats upp i förhållande till övriga 
ingående variabler.

Villkoret att en lika stor andel av befolkningen skulle ingå i varje stratum 
gjorde att en något komplicerad och stegvis klustringsprocedur fick tilläm-
pas.  Som avståndsmått i analysen användes den så kallade ”Manhattan di-
stansen”. Enligt vilken avståndet mellan två fall beräknas som summan av de 
absoluta skillnaderna över de variabler som ingår i analysen (Norusis 
1993:105).  Som kriterium för sammanslagning av kluster valdes UPGMA-
metoden. Denna innebär att avståndet mellan två kluster, eller grupper av 
fall, beräknas som det genomsnittliga parvisa avståndet mellan alla fall som 
tillhör det ena klustret i förhållande till alla fall som tillhör det andra. Avgö-
rande för vilka fall eller grupper av fall som, i analysens olika steg, ska slås 
samman baserar sig på det kortaste UPGMA-avståndet (Norusis 1993:97-
98).

I procedurens första steg ingick samtliga 285 kommuner och det statistis-
ka programmet ombads skapa en 20-klusterlösning. Bland de 20 kluster som 
skapades sorterades först de kluster bort för vilka det sammanlagda antalet 
invånare i det aktuella åldersintervallet underskred den kritiska gränsen: 277 
685. Bland de kluster vars sammanlagda befolkning uppgick till minst 277 
685 personer valdes sedan det enskilda kluster ut vars ingående kommuner 
uppvisade den lägsta variansen sett över de fem variabler som utgjorde un-
derlag för klusteranalysen. Avsikten var att det kluster som valdes ut i varje 
steg skulle vara så homogent som möjligt med avseende på de ingående va-
riablerna. Då de kommuner som ingick i den utvalda klusterlösningen ofta 
uppvisade en för hög sammanlagd folkmängd var det nödvändigt att reduce-
ra antalet kommuner till ett antal vars sammanlagda befolkning approxime-
rade 1/20 del av den nationella befolkningen. Som kriterium för att välja bort 
kommuner valdes variabeln som utgjorde ett mått på föreningstätheten i 
kommunerna. Utifrån medianvärdet bland klustrets samtliga kommuner val-
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des de kommuner stegvis bort vars värde i föreningsvariabeln befann sig 
längst från klustrets medianvärde ända tills de kvarvarande kommunernas 
sammanlagda befolkning approximerade den önskvärda nivån. 

Sedan ett första stratum av kommuner på ovanstående sätt valts ut uppre-
pades proceduren med den skillnaden att de kommuner som valts att ingå i 
det första stratumet nu inte länge ingick i analysen. Denna gång ombads 
programmet att med utgångspunkt från de kvarvarande kommunerna skapa 
en 19-klusterlösning. På detta vis upprepades klusteranalysen totalt sett 19 
gånger och de kommuner som i varje steg ingick i den utvalda klusterlös-
ningen plockades bort inför nästkommande analys. Det tjugonde och sista 
stratumet utgör en restpost bestående av de kommuner som i de tidigare ste-
gen inte valts ut att ingå i något stratum. Sammantaget kan konstateras att 
stratifieringen av kommunerna förefaller ha uppnått syftet att åstadkomma 
homogena grupper av kommuner med avseende på de 14 ingående variab-
lerna. Av tabell A.2 framgår att stratifieringen av kommunerna förmår för-
klara mellan 21 och 90 procent av variansen i de enskilda variablerna. Om 
man ser till föreningsvariabeln vilken tilldelades särskilt stor vikt i stratifie-
ringsproceduren visar sig denna som förväntat vara den enskilda variabel i 
vilken störst andel varians förklaras av gruppindelningen.  

Sedan kommunerna indelats i 20 stratum drogs två kommuner slumpmäs-
sigt från varje stratum för att uppnå de 40 kommuner som utgör undersök-
ningens kommunurval.  

Tabell A.2. Utvärdering av stratifieringsprocedur: Andel varians i de ingående 
variablerna som förklaras av kommunernas indelning i 20 stratum. 

Underlag för stratifiering: 
Andel varians som 
förklaras av strata-
tillhörighet (eta2)

1. Folkmängd (000101) 0,63 
2. Invånare/km2 (000101) 0,37 
3. Andel invånare i åldern 0-6 år (000101) 0,57 
4. Andel invånare i åldern 7-19 år (000101) 0,29 
5. Andel invånare i åldern 20-54 år (000101) 0,52 
6. Andel invånare (18-64 år) med eftergymnasial utbildning (2000) 0,55 
7. Andel invånare bosatta inom tätort (1998) 0,32 
8. Andel förvärvsarbetande sysselsatta inom tjänstenäringar (1997) 0,47 
9. Andel dagbefolkning av förvärvsarbetande nattbefolkning 0,35 
10. Medianinkomst (efter skatt) för familjer 1998 0,62 
11. Valdeltagande kommunvalet 1998 0,21 
12. Antal studiecirkeldeltagare/1000 inv (1996-1998) 0,37 
13. Väljarkårens rörlighet 1994-1998 (volatilitet)  0,29 

14. Antalet registrerade ideella föreningar/invånare 0,90 
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Medborgarenkätens genomförande 
Medborgarenkäten avsändes i 4000 exemplar per post i slutet av april år 
2001. Som illustreras i figur A.1 ledde detta till en kraftig inströmning av 
svar under första halvan av maj. En dryg vecka efter att enkäten skickats ut 
avsändes ett påminnelsekort till samtliga personer i urvalet i vilket ett tack 
riktades till dem som redan besvarat enkäten och där de som ännu inte skick-
at in sitt svar uppmanades att göra detta. Tre veckor efter att enkätundersök-
ningen inleddes hade över hälften av alla slutgiltigt besvarade enkäter in-
kommit. Under sommarmånaderna juni, juli och augusti minskade den in-
kommande strömmen av enkäter påtagligt vilket framgår av figur A.1. I mit-
ten av september skickades ett nytt exemplar av enkäten till de personer som 
ännu inte inkommit med ett svar. Detta ledde till en påtaglig ökning av in-
strömningen under några veckors tid och som ett resultat av detta hade i 
slutet av september ungefär 80 % av alla besvarade enkäter mottagits. Som 
en sista åtgärd avsändes i mitten av november ett förkortat frågeformulär 
bestående av ett urval av de mest centrala frågorna i undersökningen till dem 
som ännu inte inkommit med ett svar.  Som ett resultat ökade åter inström-
ningen av enkäter. Den sista enkäten mottogs i slutet av december år 2001. 

Figur A.1. Inflödesschema för medborgarenkäten. Antal mottagna enkäter under 
vecka 18-52. 
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Kommentar: Antal mottagna medborgarenkäter under vecka 18-52 år 2001. Totalt 
2587 ifyllda enkäter. 

Fullmäktigeenkätens genomförande 
Politikerenkäten avsändes i 2112 exemplar per post i slutet av maj år 2001. 
Som illustreras i figur A.2 ledde detta till en kraftig inströmning av svar un-
der hela juni månad. En dryg vecka efter att enkäten skickats ut avsändes ett 
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påminnelsekort till samtliga fullmäktigeledamöter i vilket ett tack riktades 
till dem som redan besvarat enkäten och där de som ännu inte skickat in sitt 
svar uppmanades att göra detta. Vid juni månads utgång hade nära tre fjär-
dedelar av alla slutgiltigt besvarade enkäter inkommit. Under sommarmåna-
derna juli och augusti samt i september minskade den inkommande ström-
men av enkäter vilket framgår av figur A.2. I mitten av oktober avsändes ett 
nytt exemplar av enkäten tillsammans med ett påminnelsebrev till de leda-
möter som ännu inte inkommit med ett svar. Detta ledde till en påtaglig ök-
ning av inströmningen under några veckors tid och som ett resultat av detta 
hade i början av november drygt 95 procent av alla slutgiltigt besvarade en-
käter mottagits. 

Figur A.2. Inflödesschema för fullmäktigeenkäten. Antal mottagna enkäter under 
vecka 22-50. 
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Kommentar: Antal mottagna fullmäktigeenkäter under vecka 22-50, år 2001. Totalt 
1554 ifyllda enkäter. 



171

B: Korrigering för aggregeringsfel 
Ett specifikt drag i flertalet av avhandlingens analyser är att en eller flera av 
variablerna är uppmätta på individnivån, men sedan aggregerade till den 
kommunala nivån. Med detta avses att något beräkningssätt, oftast medel-
värdet, använts för att slå samman svaren från svarspersonerna i en kommun 
till ett gemensamt mått. Anledningen till att variablerna aggregerats till 
kommunnivå är att det är på denna nivå som avhandlingens forskningsfrågor 
kan besvaras. Tanken har varit att frågor om politisk representation teoretiskt 
sett handlar om förhållandet mellan alla medborgare och alla politiker i en 
politisk enhet snarare än om förhållandet mellan enskilda individer och deras 
politiska företrädare. 

Undersökningen bygger på slumpmässiga urval av 100 personer i var och 
en av 40 kommuner. Med ett externt svarsbortfall på ungefär 34 % innebär 
det att i genomsnitt 66 personer per kommun deltagit i undersökningen. Till 
detta kommer ett internt bortfall som varierar mellan de olika frågorna i en-
käten. Att dra slutsatser om en egenskap som gäller en hel kommun, eller 
närmare bestämt hela befolkningen i en kommun, utifrån ett urval ger alltid 
ett mindre tillförlitligt mått än om samtliga invånare kunde undersökas. Ju 
mindre de urval är som använts för att dra slutsatser om hela befolkningen i 
en kommun desto sämre blir tillförlitligheten i de aggregerade måtten.  

Det finns två likvärdiga sätt att definiera reliabiliteten i en variabel. Det 
ena är som korrelationen mellan två identiskt utförda mätningar av samma 
fenomen. Reliabiliteten i en variabel är perfekt om likvärdigt utförda mät-
ningar uppvisar en inbördes korrelation på 1,0 (Erikson m.fl. 1993:21). Det 
andra sättet att definiera reliabiliteten är som den ”sanna” variansen i varia-
beln dividerad med den observerade variansen. Den ”sanna” variansen ut-
görs i detta sammanhang av all varians i i en variabel X som har sitt upphov 
i annat än slumpmässiga faktorer samtidigt som den observerade variansen 
utgörs av den ”sanna” variansen inklusive variansen i det slumpmässiga 
mätfelet (Bohrnstedt 1983:73, Erikson m.fl. 1993:21, Snijders & Bosker 
1999:25, Knapp 2002: 22). 

När reliabilitetsproblem diskuteras är det oftast mätfel på individnivån som 
står i fokus. Inom den psykometriska metodlitteraturen reserveras begreppet 
ofta till att gälla stabiliteten hos ett mätinstrument. Ett reliabelt mätinstru-
ment är ett som ger samma resultat oavsett vilken forskare som använder sig 
av det eller när olika varianter av instrumentet används (se t.ex. Carmines & 
Zeller 1979:4, Norusis 1993:143). Det kan gälla överensstämmelse mellan 
undersökningar utförda vid olika tidpunkter, överensstämmelse mellan olika 
frågeformuleringar avsedda att mäta samma underliggande fenomen eller 
mellan olika intervjuare i en intervjuundersökning (Knapp 2002:9). För att 
tala med Bohrnstedt och Knoke: 
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Reliability refers to the extent to which different operationalizations of the 
same concept produce consistent results. High reliability means that two pro-
cedures yield the same outcome, or the same procedure reapplied over time 
shows high agreement. (Bohrnstedt & Knoke 1994:14) 

När reliabiliteten diskuteras i avhandlingen är det dock i första hand en an-
nan aspekt än mätfel på individnivån som avses. I en undersökning som ba-
serar sig på variabler som aggregerats från relativt små urval av individer 
erhålls ofrånkomligen en reducerad reliabilitet på grund av att de begränsade 
urvalen av kommuninvånare i högre eller lägre grad avviker från det värde 
som hade erhållits om hela befolkningen undersökts. I avhandlingen beskrivs 
detta fenomen som det ”slumpmässiga urvalsfelet” eller som ”aggregerings-
felet”. En engelsk term som använts i detta sammanhang utgörs av ”aggrega-
te-level reliability” (Jones & Norrander 1996:301). 

Liksom när det gäller alla former av reliabilitetsproblem är aggregerings-
felet slumpmässiga till sin natur. Detta innebär att en forskare i genomsnitt 
skulle pricka in en variabels korrekta värde om det fanns möjlighet att 
genomföra upprepade likvärdiga mätningar även om dessa mätningar var för 
sig baserade sig på urval av mycket begränsad storlek. 

Problem orsakade av den reducerade reliabiliteten 
På vilket sätt påverkas då analyserna i avhandlingen av att de aggregerade 
variablerna baserar sig på små urval? Det är här viktigt att hålla isär olika 
typer av analyser eftersom de påverkas på olika sätt av reliabilitetsproblem i 
variablerna.

Bivariat korrelationsanalys 
När det gäller vanlig bivariat korrelationsanalys bidrar reducerad reliabilitet i 
en eller båda variablerna till att den observerade samvariationen blir lägre än 
vad den i verkligheten är. Den uppmätta korrelationskoefficienten (Pearson´s 
r) blir helt enkelt lägre än vad den skulle vara om variablerna med låg relia-
bilitet registrerats utan mätfel. På engelska talar man här om ”attenuation in 
correlation” (Fan 2003:916-17, Osborne 2003, Pedhazur 1997:173). 

I samband med korrelationsanalys bidrar sålunda en reducerad reliabilitet 
i den ena eller i båda variablerna till att öka risken för så kallade typ II fel 
vilket utgör en felaktig slutsats om att det inte existerar ett samband mellan 
två variabler när det i verkligheten finns.  

Bivariat regressionsanalys 
Om man ser till den ostandardiserade regressionskoefficienten (b) vid bivari-
at regressionsanalys påverkas denna av reducerad reliabilitet i den oberoende 
variabeln men inte av reliabilitetsproblem i den beroende variabeln (Bohrn-
stedt 1983:75, Pedhazur 1997:293). Pedhazur konstaterar att mätfel i den 
beroende variabeln tas upp av regressionsekvationens felterm och därmed 
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inte påverkar (b). En reducerad reliabilitet i den oberoende variabeln bidrar 
dock alltid i en regressionsanalys till att undertrycka (b). Detta innebär att 
risken för att göra så kallade typ II fel i samband med bivariata regressions-
analyser ökar i samma utsträckning som den oberoende variabeln är behäftad 
med nedsatt reliabilitet. 

Multivariat regressionsanalys 
Frågan om hur resultaten av en multivariat regressionsanalys påverkas av 
reducerad reliabilitet i variablerna är mer komplicerad. När det inledningsvis 
gäller andelen förklarad varians (R2) kan konstateras att denna underskattas 
till följd av reducerad reliabilitet i så väl oberoende som beroende variabler 
(Pedhazur 1997:293). Reducerad reliabilitet i den beroende variabeln i en 
multivariat modell leder dock inte till en felaktig estimering av den ostan-
dardiserade regressionskoefficienten (b). Däremot påverkas b-koefficientens 
standardfel av reliabilitetsproblem i den beroende variabeln vilket påverkar 
signifikansprövningen av (b).

Risken för en felaktig estimering av (b) ökar dock om en eller fler av de 
oberoende variablerna har reducerad reliabilitet (Bohrnstedt 1983:75-6, Ped-
hazur 1997:93-4). Om en eller fler oberoende variabler har reducerad reliabi-
litet är det dock inte som i en bivariat modell självklart på vilket sätt b-
koefficienterna påverkas. Bohrnstedt (1983:79) visar visserligen att om (b)
estimeras i en modell med mätfel i de oberoende variablerna så kommer den 
estimerade effekten oftast att underskatta den ”sanna” effekten. Men han 
visar samtidigt att det även är möjligt att finna exempel där (b) har överskat-
tats (Bohrnstedt 1983:76). Generellt sett kan sägas att ju lägre reliabiliteten i 
de oberoende variablerna är och ju högre korrelationerna mellan dessa vari-
abler är desto allvarligare blir störningarna som orsakas av reducerad reliabi-
litet. Det är inte heller så att b-koefficienterna för de oberoende variablerna i 
en modell som eventuellt inte är behäftade med reliabilitetsproblem automa-
tiskt blir korrekt estimerade. I den mån de oberoende variablerna är inbördes 
korrelerade ökar risken för att även de korrekt mätta variablerna blir felaktigt 
estimerade. (Pedhazur 1997:294). För varje oberoende variabel som inklude-
ras i en modell som innehåller variabler med reliabilitetsproblem blir påver-
kan på de inbördes förhållanden mellan variablerna allt mer komplext och 
därmed även resultaten av analysen allt mer tvivelaktiga. Vad som i prakti-
ken sker är att fördelningen av förklarad varians mellan de oberoende variab-
lerna blir felaktig eftersom övriga oberoende variabler i modellen har möj-
lighet att göra anspråk på den del av variansen som variablerna med reduce-
rad reliabilitet på felaktiga grunder misslyckas att förklara. Jason W. Osbor-
ne drar slutsatsen att om vissa av variablerna i en modell är behäftade med 
reliabilitetsproblem leder detta till en ökad risk för typ II fel när det gäller 
variablerna med reducerad reliabilitet och en ökad risk för typ I fel när det 
gäller övriga variabler i modellen. Med typ I fel avses i detta sammanhang 
att effekten av dessa variabler överskattas. (Osborne 2003). 



174

Korrigering för reducerad reliabilitet i variablerna 
Utgångspunkten är sålunda att flera av de centrala variablerna i denna av-
handling är behäftade med ett slumpmässigt urvalsfel som beror på att de 
grundar sig på ett begränsat antal invånare i varje kommun. Detta urvalsfel 
ger upphov till en reducerad reliabilitet i dessa variabler. Som visas ovan kan 
variabler med reducerad reliabilitet påverka resultaten av analyser där en 
eller fler variabler sätts i relation till varandra. Osborne och Waters menar att 
vid sidan av antaganden om linjäritet, homoskedasticitet och att variablerna 
är normalfördelade så är antagandet om att variablernas uppvisar en godtag-
bar reliabilitet det som, om det inte uppfylls, kan ge upphov till de kanske 
allvarligaste felsluten i samband med multivariat regressionsanalys (Osborne 
& Waters 2002). 

Det finns dock etablerade metoder för att korrigera korrelationskoefficien-
ter för skevheter orsakade av nedsatt reliabilitet. Standardformeln för denna 
typ av korrigering är i det bivariata fallet (Gulliksen 1950:101, Bohrnstedt 
1983:73, Knapp 2002:32, Osborne 2003):  

YYXX

XY
xy rr

rr

Där rxy utgör den ”sanna” korrelationen mellan X och Y. Det vill säga korre-
lationen som den skulle se ut om den inte påverkades av nedsatt reliabilitet i 
någon av variablerna. rXY utgör den empiriskt observerade korrelationen 
samt rXX och rYY utgör reliabilitetskoefficienterna för respektive variabel. För 
att kunna tillämpa denna formel måste dock reliabiliteten i variablerna först 
beräknas.

Beräkning av reliabiliteten på den aggregerade nivån 
Då diskussioner om aggregeringsfel och försök att åtgärda problem som 
uppstår i samband med dessa är relativt ovanliga inom statsvetenskapen 
finns anledning att fördjupa sig något i frågan om hur reliabiliteten på den 
aggregerade nivån kan beräknas. En genomgång av litteraturen på området 
visar att det finns några olika tillvägagångssätt vilka övergripande redovisas 
nedan.

Snijders och Boskers metod: De två forskarna inom statistik och och utbild-
ningsvetenskap Tom Snijders och Roel Bosker visar att reliabiliteten i en 
aggregerad variabel kan beräknas som : 
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Där nj står för antalet individer i varje delgrupp, vilket i mitt fall utgörs av 
antalet svarspersoner i de olika kommunerna och I står för intraklass korre-
lationen i variabeln X (Snijders & Bosker 1999:26).  Intraklasskorrelationen 
kan i sin tur estimeras som: 

1~
1ˆ

nF
F

I

Där F-värdet beräknas med hjälp av en envägs variansanalys . ñ utgör i detta 
sammanhang en korrektionsfaktor som tar hänsyn till att det på grund av 
varierande svarsfrekvenser och internt bortfall finns en viss variation mellan 
grupperna (kommunerna) när det gäller hur många som besvarat undersök-
ningens olika frågor. ñ kan beräknas som: 

nN
s
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Där n  utgörs av den genomsnittliga gruppstorleken, N står för antalet mak-
roenheter (kommuner) och s2(nj) utgörs av variansen i gruppstorlek. 

Reliabilitetskoefficienten som beräknas med hjälp av formlerna ovan kan 
i ett nästa steg användas för att korrigera korrelationen mellan två variabler 
med hjälp av standardformeln för korrigering. 

Erikson, Wright och Mcivers metod: Även inom den statsvetenskapliga litte-
raturen går det att finna exempel där man använt sig av korrigeringar av 
korrelationskoefficienter på grund av problem med små urval. Robert S. 
Erikson, Gerald C Wright och John P. Mciver estimerar ”samplingvarian-
sen” i sina aggregerade analysenheter (amerikanska delstater) som variansen 
kring medelvärdet i varje enhet dividerad med antalet svarspersoner i enhe-
ten. Felvariansen på aggregerad nivå kan sedan beräknas som den genom-
snittliga ”samplingvariansen” över alla analysenheter. Sedan ett mått på fel-
variansen på detta sätt erhållits är det med utgångspunkt från den generella 
definitionen av reliabilitet möjligt att beräkna en reliabilitetskoefficient 
(Erikson m.fl 1993:21, se även Jones & Norrander 1996:295-301). 

iansentotala
iansenfeliansentotala

S
Sr

X

T
xx var

varvar
2

2

Converse och Pierce beräkning: Ytterligare ett exempel från litteraturen 
återfinns hos Philip E. Converse och Roy Pierce som i sin studie över repre-
sentationen i Frankrike brottas med slumpmässiga urvalsfel liknande av-
handlingens.  De två statsvetarna beräknar en koefficient för korrigering för 



176

det slumpmässiga urvalsfelet i en variabel på följande sätt (Converse & Pier-
ce 1986:852-855): 

2

1
X

e

Xy
xy

s
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r
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Där se
2 står för den ”sanna” felvariansen i variabeln X och sX

2 står för den 
”sanna” variansen i X (felvariansen plus variansen mellan makroenheterna). 
se

2 och sX
2 kan i sin tur estimeras genom en envägs variansanalys  vilket ger 

de nödvändiga varianskomponenterna. Inom-medelkvadratsumman (MSSW)
kan i detta sammanhang betraktas som ett icke-skevt estimat av den ”sanna” 
felvariansen samtidigt som mellan-medelkvadratsumman (MSSB) utgör ett 
icke-skevt estimat av den ”sanna” variansen. Korrelationskoefficienten kan 
sålunda korrigeras med hjälp av beräkningsformeln nedan i vilken uttrycket 
inom kvadratroten utgör ett uttryck för reliabilitetskoefficienten i variabeln 
X:

B

w
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r
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 ”Split-half” reliabilitet 
Om man istället tar sin utgångspunkt i definitionen av reliabilitet som korre-
lationen mellan två replikationer av samma mätning ges en något annan in-
fallsvinkel än de ovanstående när det gäller beräkningen av reliabiliteten på 
den aggregerade nivån. 

En metod som utgår från detta sätt att tänka utgörs av ”split half” meto-
den. Vanligtvis används denna teknik så att antalet enskilda ”items” som 
tillsammans utgör en skala slumpmässigt delas i två grupper. Korrelationen 
mellan svarspersonerna värde på skalans två olika halvor kan efter en viss 
korrigering ses som ett uttryck för måttets reliabilitet. Erikson, Wright och 
Mciver tillämpar denna metod när de undersöker reliabiliteten i sina aggre-
gerade mått på ideologi och partisympati i amerikanska delstater. För att 
erhålla så goda mått som möjligt har de amerikanska forskarna ”poolat” 
resultaten av inte mindre än 122 surveyundersökningar utförda under en 13-
årsperiod i 47 delstater. Reliabiliteten beräknar forskarna genom att slump-
mässigt dela in undersökningarna i två grupper och sedan undersöka korrela-
tionen mellan de två gruppernas genomsnittsvärde sett över delstaterna. 

Korrelationen mellan två mått som på detta sätt grundar sig på ett halverat 
antal observationer av samma fenomen korrigeras i ett avslutande steg med 
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hjälp av Spearman-Browns formel så att den erhållna korrelationen uttrycker 
reliabiliteten i hela måttet snarare än det halverade måttet med avseende på 
antalet observationer (Erikson m.fl 1993:22): 

12

12

1
2

r
retenreliabilit

Ovan redovisas Spearman-Browns korrigeringsformel där r12 uttrycker den 
”halverade” korrelationen. 

Reliabiliteten i undersökningens variabler 
Av diskussionen ovan framgår att det slumpmässiga aggregeringsfelet på-
verkas av två olika faktorer: För det första antalet svarspersoner i de enskilda 
enheterna (kommunerna) och för det andra hur stor variationen är mellan 
invånarna i kommunerna i förhållande till variationen mellan kommunerna. 
Eftersom urvalsstorleken är mer eller mindre konstant, sett över variablerna 
som används i avhandlingen, kan konstateras att det först och främst är va-
riationens storlek som skapar skillnaderna i reliabilitet mellan de aggregera-
de variablerna i undersökningen. Om skillnaderna tvärs kommuner i en viss 
variabel är små jämfört med variationen inom kommunerna är det även med 
betydligt större kommunurval än de aktuella svårt att uppnå reliabiliteter på 
allmänt accepterade nivåer såsom 0,8-0,9 i en aggregerad variabel. Det be-
hövs helt enkelt stora urval för att erhålla tillförlitliga mått på små skillnader 
(för en fördjupad diskussion se Converse & Pierce 1986:856-57). 

När det gäller de oberoende variablerna kan en reliabilitetskoefficient som 
uttrycker aggregeringsfelets storlek relativt enkelt beräknas med hjälp av 
beräkningsformlerna ovan. Samtliga ovan redovisade beräkningssätt visar 
sig komma fram till i stort sett identiska resultat. Av undersökningens obero-
ende variabler uppvisar indexet som mäter de vardagliga kontakterna mellan 
väljare och valda den högsta reliabiliteten. Reliabiliteten varierar här mellan 
0,76 och 0,79 beroende på den exakta operationaliseringen. Måttet på poli-
tiskt deltagande vid sidan av valen visar sig ha en reliabilitet på 0,54. Olika 
operationaliseringar av föreningslivets aktivitetsnivå och omfattning visar 
sig ha en mycket låg reliabilitet. Exempelvis uppvisar variabeln som mäter 
hur många av de 32 föreningstyperna som svarspersonen är aktiv inom en 
reliabilitet på 0,30. Den låga reliabiliteten beror här på att variationen mellan 
kommunerna är mycket liten i förhållande till variationen mellan individer 
när det gäller föreningsvariablerna. Eftersom variabeln som mäter valdelta-
gandet i kommunalvalet 1998 utgörs av den offentliga valstatistiken kan 
denna betraktas som en totalundersökning av kommunernas rösträttberätti-
gade invånare och kan därmed inte vara behäftad med något aggregeringsfel. 
På samma sätt utgör variabeln som uttrycker föreningstätheten i kommuner-
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na en registervariabel som inte grundar sig på en aggregering från urval av 
kommuninvånare. 

Tabell B.1. De oberoende variablernas reliabilitet  

Oberoende variabel: reliabilitet Typ av data 

Valdeltagande 1,00 offentlig statistik 
Deltagande vid sidan av valen 0,54 urvalsundersökning 
Föreningstätheten 1,00 offentlig statstik 
Övriga föreningsvariabler 0,30 urvalsundersökning 
Vardagliga kontakter 0,79 urvalsundersökning 

När det gäller de beroende variablerna är det inte lika lätt att avgöra reliabili-
teten ska beräknas. En komplikation är att representativitetsmåtten utgör en 
funktion av två separata mätningar: medborgarnas respektive politikernas 
uppfattningar och perceptioner i olika kommunala frågor. Detta problem 
skulle det dock gå att komma runt genom att hävda att undersökningen av 
politikernas uppfattningar utgör en totalundersökning av samtliga ordinarie 
fullmäktigeledamöter i kommunerna och att representativitetsvariablerna 
därmed endast kan anses lida av sådan nedsättning av reliabiliteten som har 
sitt upphov i mätningen på medborgarsidan. Då de specifika svårigheterna 
när det gäller att beräkna reliabiliteten skiljer sig mellan de tre representativ-
tetsmåtten diskuteras de tre måtten här var för sig. Diskussionen som följer 
basrerar sig på den åsiktsmässiga formen av överensstämmelse mellan med-
borgare och fullmäktigeledamöter. 

Överensstämmelsen i privatiseringsfrågor 
Av de tre representativitetsmåtten framstår privatiseringsfrågorna som det 
mest okomplicerade när det gäller att beräkna reliabiliteten. Utgångspunken 
är i detta fall ett index grundat på fem enkätfrågor vilka mäter inställningen 
till ett gemensamt underliggande fenomen: Inställningen till att lägga ut 
kommunal verksamhet på privat entreprenad. Om man vidare tar sin ut-
gångspunkt i resonemanget om att det endast är mätningen på medborgarsi-
dan som kan vara behäftad med ett slumpmässigt urvalsfel kan beräkningen 
av reliabiliteten helt basera sig på den del av differensmåttet som rör med-
borgarnas uppfattningar. Uträkningar enligt de tre första beräkningssätten 
som redovisats ovan kommer till ett närmast identiskt resultat och pekar mot 
en reliabilitetskoefficient på kring 0,46.  

Det är dock av visst intresse att även undersöka reliabiliteten om man tar 
hänsyn till hela måttet, det vill säga sedan differensen beräknats mellan 
medborgarnas och fullmäktigeledamöternas värden på privatiseringsskalan. 
Ett sätt att göra detta på är att slumpmässigt dela in medborgarna i varje 
kommun i två grupper. Differensen mellan de två slumpmässigt utvalda 
medborgargrupperna i varje kommun och samtliga kommunpolitiker kan 
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sedan beräknas. På detta sätt erhålls två differenser i varje kommun. Var och 
en baserad på hälften av svarspersonerna i varje kommuns medborgarurval. 
Enligt ”split half” metoden undersöks sedan korrelationen mellan dessa två 
parallella mått vilken sedan korrigeras enligt Spearman-Browns formel. Be-
räkningen ger en reliabilitet på 0,47 vilket får anses ligga väl i linje med 
resultaten från de tidigare beräkningarna. 

Överensstämmelsen i lokala politiska frågor 
När det gäller de lokala politiska frågorna är det mer komplicerat att beräkna 
reliabiliteten. Detta beror på att de tre lokala frågorna i varje kommun ofta 
handlar om helt olika saker och sålunda inte kan betraktas som ett uttryck för 
ett gemensamt underliggande fenomen. Det tre måtten över inställningen till 
de lokala frågorna är sålunda inte på ett meningsfullt sätt additiva om man 
endast tar hänsyn till medborgarnivån. Om reliabiliteten ändå beräknas på 
medborgarsidan för det tre lokala frågorna var för sig pekar resultatet mot en 
reliabilitet som överstiger 0,9.   

Det framstår dock som ett rimligare tillvägagångssätt att på något sätt be-
räkna reliabiliteten med utgångspunkt från den sammantagna differensen 
mellan väljare och valda sett över samtliga tre frågor. Det är ju först sedan 
differensen mellan medborgare och politiker beräknats på kommunnivå det 
blir meningsfullt att slå samman de tre olika mätningarna till ett gemensamt 
mått på det åsiktsmässiga avståndet mellan väljare och valda. Den beräk-
ningsmetod som står till buds utgörs i detta fall av ”split half” metoden. Om 
svarspersonerna i varje kommun slumpmässigt indelas i två lika stora grup-
per kan för var och en av de lokala frågorna differensen mellan de två re-
spektive medborgargrupperna och samtliga kommunpolitiker beräknas. Om 
sedan differensen över alla tre lokala frågor adderas för var och en av med-
borgargrupperna erhålls två parallella mått på åsiktsdifferensen i lokala frå-
gor i varje kommun. Korrelationen mellan dessa två parallella mått uppgår 
sedan den korrigerats enligt Spearman-Browns formel till 0,86. 

Agendaöverensstämmelsen
Allra mest komplicerat är dock att beräkna reliabiliteten i variabeln som 
mäter överensstämmelsen när det gäller prioriteringar på den kommunala 
dagordningen. Denna variabel är beräknad som korrelationen mellan politi-
kernas och medborgarnas prioriteringar av 19 kommunala samhällsområden 
i var och en av kommunerna. Variabeln är så att säga sammansatt av 19 olika 
mätningar vilka inte kan anses vara uttryck för ett gemensamt underliggande 
fenomen och är därmed inte på ett meningsfullt sätt additiva. Om reliabilite-
ten ändå beräknas för de enskilda samhällsområdena på medborgarsidan 
visar sig denna variera kraftigt mellan olika områden. Områden som ”vägar, 
gator och trafik”, ”näringsliv och företagande” samt ”arbetsmarknad” uppvi-
sar tämligen god reliabilitet samtidigt som områden som ”renhållning och 
avfallshantering”, ”skola och utbildning” och ”barnomsorg” uppvisar myck-
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et låga nivåer. Skillnaderna mellan områdena förklaras av hur stor variatio-
nen mellan kommunerna är i förhållande till variationen inom kommunerna.  

Den väsentliga frågan gäller dock inte reliabiliteten i medborgarnas in-
ställning till vart och ett av de 19 samhällsområdena för sig utan reliabilite-
ten i korrelationskoefficienten som uttrycker väljarnas och de valdas över-
ensstämmelse sett över alla 19 samhällsområden i kommunerna. Även här 
erbjuder ”split half” metoden en möjlig lösning. Om svarspersonerna i varje 
kommun slumpmässigt indelas i två lika stora grupper är det möjligt att be-
räkna två parallella mått på överensstämmelsen mellan väljare och valda i 
kommunerna. Det första grundar sig på korrelation mellan den första 
slumpmässigt valda medborgargruppens prioriteringar av de 19 samhällsom-
rådena och den genomsnittliga prioriteringen hos fullmäktigeledamöterna i 
kommunen och det andra på korrelationen mellan den andra medborgar-
gruppen och samma ledamöter. De två parallella överensstämmelsemåtten 
kan sedan i sin tur korreleras och korrigeras enligt Spearman-Browns formel 
vilket ger en estimerad reliabilitet på 0,75. 

Korrigering av regressionsanalyser 
Sedan reliabiliteten i de aggregerade variablerna beräknats är det möjligt att 
korrigera avhandlingens regressionsanalyser för den snedvridning av resulta-
ten som orsakats av det slumpmässiga urvalsfelet.  

Tillvägagångssättet vid korrigering av b-koefficienterna i avhandlingens 
regressionsanalyser har varit att först korrigera var och en av de bivariata 
korrelationerna mellan variablerna i modellen och att sedan, istället för råda-
ta, använda den korrigerade korrelationsmatrisen som underlag för regres-
sionen.1 Det har i detta sammanhang även varit nödvändigt att korrigera va-
riablernas standardavvikelser för den reducerade reliabiliteten vilket har 
skett enligt: 

XXXT SrS

Där rXX står för reliabiliteten i variabeln X, SX för den observerade standard-
avvikelsen och ST för den ”sanna” (korrigerade) standardavvikelsen (Snij-
ders & Bosker 1999:25, Knapp 2002.22). 

1 En korrelationsmatris skapas som datafil i SPSS 11.5 genom syntaxkommandot [MATRIX 
OUT{file}] i programmets korrelationsfunktion. För att matrisen sedan ska användas som 
underlag i en regressionsanalys används [MATRIX IN{file}] som syntaxkommando i regres-
sionsfunktion.



181

C: De lokala politiska frågorna 

Förstudien
Den 22-23 Mars 2001 sändes en intervjufråga per e-post till samtliga för-
valtningschefer i de 40 kommunerna. Frågan som ställdes var:  

Vilka är enligt din bedömning de tre kommunala politiska sakfrågor som just 
nu är mest välkända eller omdiskuterade bland invånarna i kommun X. 

Förvaltningscheferna ombads besvara frågan relativt omgående och efter 
påminnelser hade 188 svar mottagits inom loppet av två veckor. I vissa fall 
visade sig förvaltningscheferna ha delegerat frågan till en annan tjänsteman, 
t.ex. kommunsekreterare eller annan informationsansvarig. I andra fall hade 
frågan förmedlats vidare till ett kommunalråd eller till kommunstyrelsens 
ordförande. Det framgår även av svaren att informanterna i vissa fall samrått 
med ytterligare personer i syfte att besvara frågan. 

Då e-postsvaren sammanställts visade det sig i vissa kommuner ändå vara 
svårt att identifiera tre lokala politiska frågor som uppfyllde de kriterier som 
ställts upp. Av denna anledning utfördes telefonintervjuer med ytterligare 
informanter. Intervjuerna utfördes i 34 fall med kommunala politiker eller 
tjänstemän och i 31 fall med journalister med särskild kännedom om kom-
munerna i fråga. En fullständig redovisning av informanterna återfinns i käll- 
och litteraturförteckningen. Nedan redovisas kommun för kommun de tre 
lokala politiska frågor som slutligen kom att ingå i undersökningen posten-
käter.

Tabell C.1. De lokala politiska frågorna. Genomsnitt för kommuninvånare respekti-
ve fullmäktigeledamöter. 

Arvidsjaur Medborgare Politiker t
1. Är det ett bra beslut att kommunen, genom sin stiftel-
se, driver Hotel Laponia och Camp Gielas? 

3,05 3,74 -2,9* 

2. Är det bra att kommunen satsar de resurser man gör på 
att upprätthålla ett stort kulturutbud? 

2,22 2,15 0,4 

3. Är det bra att kommunen satsar som man gör på att ge 
möjlighet till högskoleutbildning i Arvidsjaur? 

1,18 1,15 0,4 

Boxholm Medborgare Politiker t
1. Är det ett bra förslag att kommunen ska tillåta startan-
det av friskolor i Boxholm? 

3,05 3,12 -0,2 

2. Är det ett bra beslut att Lärcentrum placeras i det 
gamla kommunhuset? 

2,22 1,88 1,4 

3. Är det ett bra förslag att sälja de av Boxholmshus 
bostadshus som står tomma till privata företag? 

1,90 1,92 -0,1 
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Bromölla Medborgare Politiker t
1. Är det ett bra förslag att utnyttja sopstationen Åsens 
kapacitet till att även ta emot avfall från andra kommu-
ner? 

3,66 3,00 2,3* 

2. Är det ett bra förslag att kommunen fortsätter att stå 
för det ekonomiska underskott som Bromölladagarnas 
konserter årligen dras med? 

4,21 3,35 3,2* 

3. Är det ett bra förslag att kommunen ställer sig positiv 
till byggandet av vindkraftverk inom kommunen? 

2,18 1,79 1,7 

Eskilstuna Medborgare Politiker t
1. Är det ett bra förslag att flytta konstmuseumets verk-
samhet från den plats vid ån där det finns idag? 

3,54 2,49 4,6* 

2. Är det ett bra beslut att bygga om Hamngatsområdet så 
att möjligheterna till genomfart med bil begränsas? 

3,27 2,05 4,9* 

3. Är det ett bra beslut att flytta speedwaybanan från de 
centrala delarna av Eskilstuna? 

2,56 1,36 6,3* 

Falun Medborgare Politiker t
1. Är det ett bra beslut att ge tillstånd till öppnandet av 
Falu frigymnasieskola? 

2,40 2,57 -0,6 

2. Är det ett bra förslag att kommunen satsar resurser på 
att rena sjön Tisken? 

1,56 1,63 -0,4 

3. Är det ett bra förslag att anordna Svenska rallyt i 
Falun? 

2,18 2,31 -0,6 

Filipstad Medborgare Politiker t
1. Är det ett bra beslut att Filipstad ingår i ett gymnasie-
förbund (ÖVG) med Kristinehamn och Storfors? 

2,55 1,92 2,7* 

2. Är det ett bra förslag att sälja kommunens energiverk 
till privata entreprenörer? 

3,05 2,44 2,1* 

3. Var det ett bra beslut att Filipstad arrangerade SM i 
skidor år 2001? 

1,69 1,92 -0,9 

Grums Medborgare Politiker t
1. Var det ett bra beslut att riva Grönbergsskolan? 3,18 2,29 2,3* 
2. Är det ett bra förslag att kommunen ökar sitt ekono-
miska stöd till Grums Folkets hus? 

2,79 3,52 -2,1* 

3. Är det ett bra förslag att kommunen fortsätter att satsa 
på det s.k. Grumsprojektet (Växtverket)? 

2,69 2,14 1,8 

Gävle Medborgare Politiker t
1. Var det ett bra beslut att bygga en permanent restau-
rang på Stortorget i Gävle? 

2,60 2,47 0,5 

2. Är det ett bra förslag att låta en del av äldreomsorgen i 
Gävle drivas i privat regi? 

2,89 2,36 1,9 

3. Är det ett bra förslag att bygga bostadsrätter på Alder-
holmen? 

2,41 1,94 2,3* 

Hallstahammar Medborgare Politiker t
1. Är det ett bra förslag att sälja det kommunala bostads-
bolaget HFAB till privata företag? 

3,72 3,43 1,0 

2. Var det ett bra beslut av kommunen att satsa resurser 
på projekt ”Hollyhammar”? 

4,44 3,97 1,8 

3. Är det ett bra förslag att kommunen satsar resurser på 
att bygga en ny ishall? 

2,38 3,30 -3,4* 
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Halmstad Medborgare Politiker t
1. Är det ett bra förslag att bygga den nya Hamnleden? 2,53 1,86 2,7* 
2. Är det ett bra förslag att placera ett nytt resecentrum i 
Gamletull? 

3,20 3,43 -0,9 

3. Är det ett bra förslag att kraftigt minska antalet bilar i 
Halmstads innerstad? 

2,02 2,07 -0,2 

Helsingborg Medborgare Politiker t
1. Är det ett bra beslut att bygga ett parkeringsgarage 
under Sundstorget? 

2,98 2,50 1,6 

2. Är det ett bra förslag att Helsingborgshem inför s.k. 
marknadsliknande hyror? 

3,72 3,15 1,9 

3. Är det ett bra förslag att kraftigt minska biltrafiken i 
Helsingborgs Centrum? 

2,56 2,48 0,3 

Huddinge Medborgare Politiker t
1. Var det ett bra beslut att Trångsund-Skogås inte fick 
bilda en egen kommun? 

3,07 2,02 4,4* 

2. Är det ett bra beslut att bygga Södertörnsleden mellan 
Gladö och Flemingsberg? 

2,52 2,20 1,2 

3. Är det ett bra förslag att det kommunala bostadsbola-
get Tomtberga-Huge säljer fler av sina hus till privata 
företag? 

3,66 3,08 2,0 

Härryda Medborgare Politiker t
1. Var det ett bra beslut att öppna ett systembolag i 
Mölnlycke centrum? 

2,72 2,42 1,0 

2. Är det ett bra förslag att ge den nya Götalandsbanan en 
sträckning genom Rävlanda samhälle? 

2,78 4,25 -6,8* 

3. Är det ett bra förslag att kommunen medverkar till en 
utbyggnad av Landvetters flygplats? 

2,27 2,48 -0,8 

Kalmar Medborgare Politiker t
1. Är det ett bra förslag att bygga bostäder på Lindö? 3,17 2,79 1,3 
2. Är det ett bra förslag att det ska kosta lika mycket 
oavsett hur långt Du åker med kollektivtrafiken inom 
Kalmar kommun? 

2,01 2,65 -2,3* 

3. Var det ett bra beslut att ge tillstånd att driva nöjespa-
latset ”Palace” på den plats där det nu ligger? 

3,64 3,35 1,3 

Karlstad Medborgare Politiker t
1. Är det ett bra förslag att kommunen satsar resurser på 
att starta ett ungdomens hus i Karlstad? 

2,11 3,18 -4,2* 

2. Är det ett bra förslag att bygga ett nytt Resecentrum 
öster om järnvägsstationen 

3,26 2,52 2,8* 

3. Är det ett bra beslut att Karlstad satsar resurser på en 
kampanj för att locka nya innevånare och arbetskraft från 
Stockholm? 

2,49 1,48 6,0* 
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Kristinehamn Medborgare Politiker t

1. Är det ett bra förslag att Kristinehamns kommun ska 
göra mer för att behålla verksamheten vid Kristinehamns 
sjukhus? 

1,25 1,78 -2,8* 

2. Är det ett bra förslag att kommunen ska fortsätta täcka 
det årliga ekonomiska underskottet för Folkets hus? 

2,93 3,16 -0,8 

3. Är det ett bra förslag att Kristinehamns kommun säljer 
sitt energibolag och sitt nätbolag till privata entreprenö-
rer? 

3,27 1,84 5,3* 

Kumla Medborgare Politiker t
1. Är det ett bra beslut att ta ut avgifter för att rusta upp 
gatorna från fastighetsägarna i nordvästra Kumla? 

3,91 2,51 5,3* 

2. Är det ett bra beslut av kommunen att sälja mark till 
företag som vill etablera lågprisvaruhus utanför tätorten 
Kumla? 

2,22 2,85 -1,9 

3. Är det ett bra beslut av kommunen att ersätta trafik-
korsningar med rondeller inne i Kumla? 

2,37 1,51 4,4* 

Köping Medborgare Politiker t
1. Är det ett bra förslag att kommunen uppmuntrar byg-
gandet av nya bostadsområden i strandnära lägen som 
vid Köpingsån och i Köpings hamn? 

2,60 1,52 5,3* 

2. Är det ett bra förslag att placera Köpings s.k. ”milleni-
umskulptur” på en permanent och väl synlig plats? 

2,50 2,03 1,9 

3. Är det ett bra förslag att kommunen satsar på att sätta 
upp staket på alla ställen längs Köpingsån som är åtkom-
liga för barn? 

1,49 2,00 -2,3* 

Lidköping Medborgare Politiker t
1. Var det ett bra beslut att inte bygga en ny öppningsbar 
Rörstrandsbro? 

2,89 2,03 2,9* 

2. Är det ett bra förslag att tillåta byggandet av fler bo-
städer i strandnära läge vid Vänern? 

2,73 2,03 2,7* 

3. Är det ett bra förslag att Lidköping satsar på att starta 
ett ungdomens hus? 

1,56 1,97 -2,0 

Linköping Medborgare Politiker t
1. Är det ett bra förslag att ge elever från första klass i 
grundskolan skriftliga omdömen om hur det går för dem i 
skolämnena? 

2,33 2,75 -1,6 

2. Nu diskuteras att bygga flera höga hus i Linköping 
(bl.a. ett 20-vånings hus nära järnvägsstationen). Är det 
ett bra förslag att tillåta byggandet av höga hus i Linkö-
ping? 

3,38 2,42 4,3* 

3. Tekniska verken är kommunens bolag för bl.a. el, 
fjärrvärme, vatten och sophantering. Är det ett bra för-
slag att sälja delar av detta bolag till privata företag? 

3,57 3,23 1,2 
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Ludvika Medborgare Politiker t

1. Är det ett bra förslag att den nya riksvägen förbi Lud-
vika byggs enligt det nuvarande förslaget, som kommun-
styrelsen står bakom? 

2,98 2,64 1,0 

2. Är det ett bra förslag att slå samman Ludvika kommun 
med Smedjebackens kommun? 

3,35 3,00 1,3 

3. En del trafikproblem har uppstått i korsningen Eriks-
gatan-Fredsgatan. Är det ett bra förslag att göra Fredsga-
tan till huvudled? 

2,52 3,42 -2,8* 

Luleå Medborgare Politiker t
1. Är det ett bra beslut att Luleå satsar på det s.k. gymna-
siebyprojektet? 

2,85 2,25 2,2* 

2. Är det ett bra beslut att i samband med kollektivtrafik-
omläggningen ”Buss 2000” stänga av Smedjegatan för 
trafik? 

3,63 3,30 1,0 

3. Är det ett bra förslag att Luleå satsar resurser på att 
bygga ett konserthus? 

2,48 2,11 1,4 

Lycksele Medborgare Politiker t
1. Är det ett bra förslag att kommunen ökar sitt ekono-
miska stöd till de skoterklubbar som sköter skoterlederna 
i kommunen? 

2,22 2,10 0,6 

2. Var det ett bra beslut att sälja kommunens energibo-
lag? 

3,57 1,80 6,1* 

3. Var det ett bra beslut att bygga en ny busstation i 
centrala Lycksele? 

2,06 1,53 2,4* 

Mark Medborgare Politiker t
1. Är det ett bra förslag att dra väg 156 runt Skene sam-
hälle så att den istället går igenom Skrålabäcken? 

2,34 2,53 -0,7 

2. Är det ett bra förslag att mer av äldreomsorgen och 
barnomsorgen än idag läggs ut på privat entreprenad? 

3,79 3,19 2,3* 

3. Är det ett bra förslag att kommunen ska trycka på för 
att få X2000-tåg att köra genom kommunen? 

2,53 1,36 6,4* 

Motala Medborgare Politiker t
1. Är det ett bra beslut att bygga riksväg 50 som en bro 
över Motalaviken istället för som en tunnel? 

1,84 1,41 2,2* 

2. Är det ett bra förslag att kommunen satsar på att det 
ska byggas fler nya bostäder i strandnära lägen? 

2,63 1,49 5,6* 

3. Är det ett bra förslag att bygga fler rondeller i centrala 
Motala? 

3,88 2,27 6,6* 

Nacka Medborgare Politiker t
1. Är det ett bra beslut att ge skriftlig information till 
föräldrarna om hur det går för deras barn från första klass 
i grundskolan? 

1,72 2,29 -1,8 

2. Är det ett bra förslag att Nacka ska kräva av byggföre-
tagen att en del av de lägenheter som de nu bygger runt 
om i Nacka ska vara hyresrätter? 

1,72 2,09 -1,4 

3. Nacka kommun satsar på att lägga ut verksamhet på 
privat entreprenad. Är det ett bra förslag att kommunen 
bättre borde stödja och uppmuntra den verksamhet som 
fortfarande bedrivs i kommunal regi? 

2,02 2,26 -0,8 
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Ronneby Medborgare Politiker t
1. Är det ett bra förslag att istället för att bygga ut äldre-
boendet Vidablick satsa på att placera ut äldreboendet i 
mindre enheter runt om i kommunen? 

2,36 2,50 -0,5 

2. Var det bra beslut att införa totalt inköpsstop i Ronne-
bys skolor? 

3,93 3,27 2,4* 

3. Är det ett bra förslag att Ronneby ska ta emot avfall 
från andra kommuner för förbränning i en ny sopför-
bränningsanläggning? 

4,21 3,10 3,8* 

Sala Medborgare Politiker t
1. Är det ett bra förslag att bygga ”förbifart Sala” så att 
genomfartstrafiken leds längre bort från de centrala 
delarna av Sala? 

2,65 2,68 -0,1 

2. Är det ett bra förslag att öppna centrala torget i Sala 
för parkering? 

4,08 4,38 -1,3 

3. Är det ett bra förslag att bygga en permanent restau-
rang/pub i Stadsparken? 

2,05 2,40 -1,3 

Simrishamn Medborgare Politiker t
1. Är det ett bra förslag att, i samband med modernise-
ringen av järnvägen mellan Simrishamn och Ystad, låta 
tåget passera utan att stanna i Järrestad och Östra Tom-
marp? 

3,85 2,78 3,5* 

2. Är det ett bra förslag att Simrishamn ska göra det 
lättare att få bygga i strandnära lägen? 

3,57 2,86 2,5* 

3. Är det ett bra förslag att när hamnkioskerna snart ska 
målas om , måla dem i pastellfärger? 

2,43 3,06 -2,4* 

Strömsund Medborgare Politiker t
1. Är det ett bra beslut att riva hyreshus som tillhör det 
kommunala bostadsbolaget Strömsunds Hyresbolag AB? 

3,85 2,89 3,8* 

2. Är det ett bra beslut att inom projektet ”Strömsund 
nybyggarland” försöka locka företagare med invandrar-
bakgrund att flytta till kommunen? 

2,32 1,55 3,5* 

3. Är det ett bra förslag att kommunen ska ställa sig 
positiv till utbyggnad av vindkraftverk? 

1,68 1,48 1,5 

Tanum Medborgare Politiker t
1. Är det ett bra beslut att sälja delar av Tanums bostä-
ders bostadshus till privata ägare? 

3,08 2,78 0,9 

2. Är det ett bra förslag att kommunen ska kräva urinse-
parerade toaletter i alla nybyggda och nyrenoverade hus? 

3,12 2,26 2,7* 

3. Är det ett bra förslag att kommunen ska ställa sig 
positiv till utbyggnad av vindkraftverk? 

2,29 1,67 2,7* 

Täby Medborgare Politiker t
1. Är det ett bra förslag att bygga Norrortsleden via 
Prästängen och Karby gård? 

2,65 2,53 0,4 

2. Är det ett bra beslut att bebygga hela Södra Hägernäs 
vid Stora Värtans strand med bostadshus? 

2,58 1,65 3,8* 

3. Är det ett bra förslag att utnyttja det område som idag 
utgörs av Täby Galoppbana till att bygga bostäder? 

3,25 2,70 1,9 
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Upplands-Bro Medborgare Politiker t

1. Är det ett bra beslut att i Upplands-Bro höja sophämt-
ningsavgifterna för dem som inte själva sorterar sina 
sopor? 

2,67 2,15 2,2* 

2. I kommunens översiktsplan föreslås att tätorterna 
Kungsängen och Bro byggs ut med fler bostäder och 
arbetsplatser. Är detta ett bra förslag? 

1,59 1,09 4,1* 

3. Är det ett bra förslag att livgardets verksamhet tillåts 
växa i Kungsängen? 

2,20 1,68 2,3* 

Valdemarsvik Medborgare Politiker t
1. Är det ett bra förslag att kommunen säljer sitt bolag 
Centrumhuset AB till privata ägare? 

2,18 1,44 3,4* 

2. Är det ett bra förslag att flytta gymnasieskolan till 
Funkishuset i centrala Valdemarsvik? 

3,18 3,44 -0,7 

3. Är det ett bra förslag att bygga om väg E22 till en 
trefältsväg (med mittvajer) mellan Valdemarsvik och 
Norrköping? 

3,79 4,38 -2,0* 

Varberg Medborgare Politiker t
1. Är det ett bra beslut att kommunen stöder att västkust-
banans nya sträckning läggs i tunnel med stationen kvar i 
centrala Varberg? 

3,20 1,61 5,9* 

2. Är det ett bra förslag att det nya äldreboendet i Brea-
red drivs i privat regi? 

3,20 2,98 0,8 

3. Är det ett bra förslag att begränsa framkomligheten för 
bilar på Västra Vallgatan så att trafiken minskar? 

2,54 1,80 3,2* 

Västerås Medborgare Politiker t
1. Är det ett bra förslag att Västerås satsar på att bygga 
det s.k. Mälarcentrumet med en akvarieanläggning? 

3,21 2,91 1,0 

2. Är det ett bra förslag att, enligt de planer som nu finns, 
bygga nya bostäder i Östra hamnen? 

2,61 1,89 2,6* 

3. Är det ett bra förslag att Västerås satsar resurser på att 
bygga om flygplatsen så att man slipper hugga ned träden 
på Björnön? 

1,90 2,75 -3,2* 

Ånge Medborgare Politiker t
1. Är det ett bra förslag att ta emot djurkadaver för för-
bränning i fjärrvärmeverket i Ånge tätort? 

3,14 2,82 0,9 

2. Är det ett bra förslag att kommunen säljer sin andel i 
Ånge elnät? 

3,22 3,09 0,4 

3. Var det ett bra beslut att bygga Björkbackaskolan och 
inte fortsätta verksamheten i Bolbyskolan? 

2,77 2,26 1,4 

Åtvidaberg Medborgare Politiker t
1. Var det ett bra beslut av kommunen att satsa på att 
bygga om Facetten och rusta upp Alléskolan? 

3,08 2,81 0,8 

2. Är det ett bra förslag att tillåta biltrafik på Adelsvärds-
gatan i centrala Åtvidaberg? 

3,57 3,03 2,0* 

3. Är det ett bra förslag att flytta biblioteket från torget 
till det nya Facettenområdet? 

4,14 3,81 1,3 
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Örebro Medborgare Politiker t

1. Är det ett bra förslag att bygga ett 22-våningshus 
(Behrn tower) i centrala Örebro? 

3,16 3,18 0,0 

2. Är det ett bra förslag att ta bort systemet med kom-
mundelsnämnder i Örebro? 

2,72 2,59 0,5 

3. Är det ett bra beslut att kostnaden för sophämtningen i 
Örebro ska höjas för dem som inte sorterar sina sopor? 

2,57 2,00 2,4* 

Örnsköldsvik Medborgare Politiker t
1. Är det ett bra förslag att flytta handelshamnen till 
Domsjösidan av fjärden för att ge plats åt byggande av 
bostäder och kontor? 

2,69 1,82 3,9* 

2. Är det ett bra beslut att placera det nya resecentrumet i 
centrala Örnsköldsvik?  

2,25 1,76 2,1* 

3. Är det ett bra förslag att bygga en ny galleria i Örn-
sköldsvik så att Domus och Posten byggs ihop? 

2,04 1,73 1,4 

Kommentar: De lokala politiska frågorna. Medelvärden för medborgare respektive 
fullmäktigeledamöter samt t-värde för signifikanstest av medelvärden från två obe-
roende urval. T-testet justerat för eventuell skillnad i varians vilket har undersökts 
med hjälp av Levene´s test. * = statistiskt signifikant på 95%-säkerhetsnivå. Obser-
vera att signifikansprövningen inte har justerats med anledning av det stora antalet 
jämförelser som görs. 
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D: Tabellbilaga 

Tabell D.1. Antal besvarade enkäter samt svarsfrekvens bland invånarna i under-
sökningens 40 kommuner. 

Kommun Besvarade enkäter Svarsfrekvens (%)* 

Arvidsjaur 70 70,0
Boxholm 62 62,6
Bromölla 58 58,6
Eskilstuna 65 65,7
Falun 62 63,3
Filipstad 63 63,6
Grums 59 60,8
Gävle 64 65,3
Hallstahammar 61 61,6
Halmstad 55 56,1
Helsingborg 55 55,0
Huddinge 58 58,6
Härryda 67 67,7
Kalmar 73 74,5
Karlstad 68 70,8
Kristinehamn 61 62,9
Kumla 69 70,4
Köping 58 58,6
Lidköping 63 64,3
Linköping 71 74,0
Ludvika 69 69,7
Luleå 67 69,1
Lycksele 69 70,4
Mark 76 77,6
Motala 63 64,9
Nacka 58 59,8
Ronneby 59 59,6
Sala 63 64,9
Simrishamn 62 62,6
Strömsund 74 75,5
Tanum 66 66,0
Täby 56 58,3
Upplands-Bro 61 62,2
Valdemarsvik 68 68,7
Varberg 71 72,4
Västerås 60 61,2
Ånge 76 76,0
Åtvidaberg 74 74,0
Örebro 63 63,6
Örnsköldsvik 70 70,7 
Genomsnitt 64,7 65,8 

Kommentar: * = Svarsfrekvenserna justerade för eventuellt bortfall av svarspersoner: 1) Vars 
enkäter inte nått fram på grund av att de visat sig vara okända på adressen. 2) Som inte kunnat 
svara då de visat sig lida av utvecklingsstörning eller annan allvarlig sjukdom. 3) Som medde-
lat att de sedan flera år varit avflyttade från kommunen. 4) Personer som avlidit, samt 5) 
Personer med stora språkliga hinder. Totalt innehåller dessa kategorier 68 personer. 
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Tabell D.2. Andelen förvärvsarbetande i de 40 kommunerna enligt SCB:s arbets-
marknadsstatistik samt enligt svarspersonernas uppgifter i medborgarenkäten. 

Kommun
Andel förvärvs-
arbetande enligt 

SCB

Andel förvärvs-
arbetande enligt 

enkätsvar
Arvidsjaur       60,2 49,2
Boxholm          67,2 63,8
Bromölla         69,0 58,1
Eskilstuna       62,9 64,7
Falun            67,9 56,9
Filipstad        61,3 63,3
Grums            63,0 70,2
Gävle            66,0 55,6
Hallstahammar    65,0 69,8
Halmstad         65,1 67,4
Helsingborg      62,0 65,1
Huddinge         71,7 78,3
Härryda          75,1 61,3
Kalmar           67,0 67,7
Karlstad         64,4 50,9
Kristinehamn     63,5 60,4
Kumla            71,9 76,3
Köping           65,6 50,0
Lidköping        70,3 67,4
Linköping        66,3 55,8
Ludvika          63,2 39,6
Luleå            63,1 50,9
Lycksele         64,3 65,5
Mark             70,0 71,6
Motala           65,4 55,8
Nacka            73,6 57,8
Ronneby          63,5 58,8
Sala             67,4 69,4
Simrishamn       63,7 62,7
Strömsund        60,0 58,3
Tanum            64,8 56,7
Täby             74,8 65,3
Upplands-Bro     74,0 75,0
Valdemarsvik     63,4 64,9
Varberg          69,1 69,8
Västerås         65,8 45,8
Ånge             63,7 62,7
Åtvidaberg       67,9 51,8
Örebro           66,4 60,8
Örnsköldsvik     66,0 66,7
Genomsnitt 66,4 61,6 

Kommentar: Jämförelsen gäller personer mellan 20 och 74 år enligt SCB:s arbetsmarknads-
statistik (RAMS) samt enligt svarspersonernas uppgifter i medborgarenkäten. Årtalet för 
jämförelsen är 2001. 
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Tabell D.3. Deltagande i kommunalvalet 1998 i de 40 kommunerna enligt SCB:s 
valstatistik samt enligt svarspersonernas uppgifter i medborgarenkäten. 

Kommun Andel enligt 
SCB (%) 

Andel enligt 
enkätsvar (%) 

Arvidsjaur       81,2 89,6 
Boxholm          81,9 86,2 
Bromölla         78,0 78,6 
Eskilstuna       75,7 78,9 
Falun            79,1 78,0 
Filipstad        76,3 86,7 
Grums            76,7 89,3 
Gävle            77,9 85,0 
Hallstahammar    75,6 87,5 
Halmstad         78,8 82,0 
Helsingborg      75,4 81,1 
Huddinge         76,5 73,6 
Härryda          82,0 84,4 
Kalmar           80,4 86,8 
Karlstad         80,3 85,7 
Kristinehamn     79,9 89,7 
Kumla            80,5 87,5 
Köping           75,9 83,6 
Lidköping        81,2 86,2 
Linköping        81,2 81,3 
Ludvika          78,3 84,1 
Luleå            80,5 85,5 
Lycksele         79,9 83,9 
Mark             80,7 87,7 
Motala           79,5 86,4 
Nacka            80,3 80,8 
Ronneby          80,8 82,1 
Sala             78,5 83,1 
Simrishamn       77,0 89,7 
Strömsund        79,5 87,0 
Tanum            75,7 81,8 
Täby             85,2 92,5 
Upplands-Bro     77,7 87,7 
Valdemarsvik     80,7 85,9 
Varberg          81,1 80,0 
Västerås         77,0 81,5 
Ånge             78,0 82,4 
Åtvidaberg       83,4 89,9 
Örebro           79,8 82,8 
Örnsköldsvik     80,4 89,4 
Genomsnitt 79,2 84,6 

Kommentar: Jämförelsen gäller deltagandet i kommunalvalet 1998 enligt uppgifter i 
medborgarenkäten av de personer som var röstberättigade 1998 samt enligt SCB:s 
valstatistik.  
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Tabell D.4. Antal mandat, antal besvarade enkäter samt svarsfrekvens bland full-
mäktigeledamöter i undersökningens 40 kommuner. 

Kommun Mandat Besvarade 
enkäter Svarsfrekvens (%) 

Arvidsjaur       41 34 82,9 
Boxholm          41 25 61,0 
Bromölla         41 29 70,7 
Eskilstuna       79 65 82,3 
Falun            61 54 88,6 
Filipstad        37 25 67,6 
Grums            31 21 67,7 
Gävle            65 53 81,5 
Hallstahammar    49 35 71,4 
Halmstad         71 58 82,9* 
Helsingborg      65 52 80,0 
Huddinge         61 51 83,6 
Härryda          49 40 81,6 
Kalmar           61 43 70,5 
Karlstad         61 50 82,0 
Kristinehamn     49 37 77,1* 
Kumla            45 35 77,8 
Köping           49 33 67,3 
Lidköping        51 37 72,5 
Linköping        79 61 77,2 
Ludvika          51 33 64,7 
Luleå            61 37 61,7* 
Lycksele         41 30 73,2 
Mark             51 36 70,6 
Motala           57 41 71,9 
Nacka            61 35 57,4 
Ronneby          49 34 69,4 
Sala             49 40 81,6 
Simrishamn       49 36 73,5 
Strömsund        49 40 81,6 
Tanum            41 27 65,9 
Täby             61 49 80,3 
Upplands-Bro     41 35 85,4 
Valdemarsvik     41 26 65,0* 
Varberg          61 41 67,2 
Västerås         61 36 59,0 
Ånge             31 23 74,2 
Åtvidaberg       45 32 71,1 
Örebro           65 40 61,5 
Örnsköldsvik     61 45 73,8 
Totalt 2112 1554 73,6 

Kommentar: * = Svarsfrekvensen korrigerad för att en ledamot varit oförmögen att 
besvara enkäten på grund av sjukdom eller dödsfall och inte blivit ersatt som ordina-
rie ledamot. 
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Tabell D.5. Lokala partier och partier som saknar riksrepresentation som ingår i 
undersökningen.  

Parti Kommun Antal ledamöter  
bland svarspersoner 

Sveriges pensionärers intresseparti Flera kommuner 15 
Skåne läns sjukvårdsparti Simrishamn 7 
Falupartiet Falun 6 
Huddingepartiet Huddinge 4 
Salapartiet Sala 4 
Åtvidabergspartiet Åtvidaberg 4 
Bopartiet Ludvika 3 
Ronnebypartiet Ronneby 3 
Grums medborgarparti Grums 2 
Drevvikenpartiet Huddinge 2 
Markbygdspartiet Mark 2 
Kommuninvånare i samverkan Grums 1 
Politisk vilde Karlstad 1 
Kommunens väl Simrishamn 1 
Täbypartiet Täby 1 
Rotpartiet Åtvidaberg 1 

Tabell D.6. Bivariata korrelationer (Pearson’s r) mellan de tre måtten på åsikts-
överensstämmelse och ett antal demografiska respektive socioekonomiska variabler. 

Privatiserings-
frågor

Lokala
frågor

Agenda-
prioritering

Demografi r P r P r    P

Folkmängd -0,38* 0,01 0,04 0,80 -0,46** 0,00 
Landareal 0,02 0,89 0,07 0,67 0,29 0,07 
Invånare/km2 -0,39* 0,01 0,05 0,76 -0,08 0,63 
Tätortsboende (%) -0,38* 0,01 -0,01 0,97 -0,40* 0,01 
Andel kvinnor (%) -0,22 0,17 -0,05 0,77 -0,42** 0,01 
Andel födda utom norden (%) -0,35* 0,03 -0,05 0,75 -0,40* 0,01 
Medelålder 0,34* 0,03 0,02 0,90 0,43** 0,00 

Socioekonomi       
Eftergymnasialt utbildade (%) -0,55** 0,00 0,09 0,58 -0,30 0,06 
Medelinkomst -0,41** 0,00 0,06 0,72 -0,21 0,18
Förvärvsarb i varuproduktion (%) 0,54** 0,00 -0,15 0,37 0,24 0,14
Arbetslöshet (%) 0,01 0,92 0,08 0,61 0,16 0,34 

Kommentar: * = signifikant på 95%-säkerhetsnivå. ** = signifikant på 99%-
säkerhetsnivå. En positiv korrelationskoefficient innebär att representativiteten för-
bättras och en negativ att representativiteten försämras. N = 40. 
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Tabell D.7. Bivariata korrelationer (Pearson’s r) mellan de tre måtten på perceptiv 
överensstämmelse och ett antal demografiska respektive socioekonomiska variabler. 

Privatiserings-
frågor

Lokala
frågor

Agenda-
prioritering

Demografi r   P r   P r   P
Folkmängd 0,02 0,92 0,01 0,97 -0,47** 0,00 
Landareal -0,01 0,93 0,15 0,34 0,40* 0,01 
Invånare/km2 -0,12 0,45 -0,04 0,80 -0,58** 0,00 
Tätortsboende (%) -0,10 0,55 -0,01 0,93 -0,51** 0,00 
Andel kvinnor (%) 0,22 0,17 -0,06 0,70 -0,39* 0,01 
Andel födda utom norden (%) 0,10 0,55 -0,04 0,79 -0,62** 0,00 
Medelålder 0,05 0,75 0,10 0,54 0,49** 0,00 

Socioekonomi       
Eftergymnasialt utbildade (%) -0,19 0,23 -0,09 0,59 -0,51** 0,00 
Medelinkomst -0,19 0,23 -0,14 0,37 -0,54** 0,00
Förvärvsarb i varuproduktion (%) 0,12 0,47 0,02 0,89 0,42** 0,00
Arbetslöshet (%) -0,11 0,49 0,14 0,39 0,23 0,16 

Kommentar: * = signifikant på 95%-säkerhetsnivå. ** = signifikant på 99%-
säkerhetsnivå. En positiv korrelationskoefficient innebär att representativiteten för-
bättras och en negativ att representativiteten försämras. N = 40. 

Tabell D.8a. Bivariata korrelationer (Pearson’s r) mellan de tre måtten på åsikts-
överensstämmelse och ett antal variabler med koppling till den kommunala politiska 
arenan. 

Privatiserings-
frågor

Lokala
frågor

Agenda-
prioritering

     r   P     r   P     r   P
Kommundelsnämnder -0,27 0,09 0,01 0,93 -0,20 0,21 
Antal partier -0,15 0,35 -0,16 0,31 0,18 0,26 
Volatilitet 0,16 0,33 -0,11 0,51 -0,02 0,91 
Borgerlig KS ordf -0,11 0,50 0,15 0,34 0,14 0,38 

Social representativitet:       
Ålder 0,19 0,22 0,07 0,69 -0,18 0,25 
Kön -0,01 0,95 -0,04 0,80 -0,24 0,13 
Inkomst 0,16 0,32 0,17 0,28 0,21 0,18 
Utrikes födda 0,05 0,75 0,15 0,35 0,16 0,31 

Kommentar: * = signifikant på 95%-säkerhetsnivå. ** = signifikant på 99%-
säkerhetsnivå. En positiv korrelationskoefficient innebär att representativiteten för-
bättras och en negativ att representativiteten försämras. N = 40. 
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Tabell D.8b. Bivariata korrelationer (Pearson’s r) mellan de tre måtten på perceptiv 
överensstämmelse och ett antal variabler med koppling till den kommunala politiska 
arenan. 

Privatiserings-
frågor

Lokala
frågor

Agenda-
prioritering

      r   P      r   P     r   P
Kommundelsnämnder 0,00 0,97 0,03 0,87 -0,56** 0,00 
Antal partier 0,08 0,64 -0,12 0,48 0,02 0,91 
Volatilitet 0,12 0,47 0,07 0,67 0,17 0,29 
Borgerlig KS ordf 0,08 0,61 0,07 0,69 -0,30 0,06 

Social representativitet:       
Ålder -0,20 0,22 -0,16 0,31 0,08 0,60 
Kön -0,09 0,60 0,07 0,67 0,01 0,97 
Inkomst 0,04 0,80 -0,16 0,31 0,25 0,13 
Utrikes födda 0,07 0,68 -0,03 0,88 0,45** 0,00 

Kommentar: * = signifikant på 95%-säkerhetsnivå. ** = signifikant på 99%-
säkerhetsnivå. En positiv korrelationskoefficient innebär att representativiteten för-
bättras och en negativ att representativiteten försämras. N = 40.  

Tabell D.9. Bivariata korrelationer (Pearson’s r) mellan de fyra påverkanskanaler-
na och ett antal variabler med koppling till den kommunala politiska arenan. 

Val-
deltagande

Deltagande 
vid sidan av 

valen

Förenings-
medlemskap 

Vardagliga 
kontakter

     r   P     r   P     r   P      r   P
Kommundelsnämnder -0,28 0,08 -0,19 0,22 -0,21 0,19 -0,27 0,09 
Antal partier -0,16 0,31 -0,02 0,90 -0,20 0,22 -0,28 0,08 
Volatilitet -0,22 0,16 -0,19 0,25 -0,05 0,77 0,05 0,73 
Borgerlig KS ordf -0,07 0,68 0,11 0,51 0,05 0,76 -0,05 0,77 

Social representativitet:         
Ålder 0,07 0,68 0,10 0,52 0,02 0,92 0,22 0,18 
Kön 0,08 0,63 -0,19 0,24 0,01 0,97 0,09 0,60 
Inkomst -0,01 0,96 0,20 0,22 0,03 0,84 0,54** 0,00 
Utrikes födda 0,27 0,09 0,23 0,15 0,30 0,06 0,43** 0,00 

Kommentar: Variabler som uttrycker den sociala representativiteten i kommunerna 
grundar sig på bearbetningar av offentlig statistik från SCB. Tillvägagångssättet 
beskrivs närmare i en annan publikation (Wohlgemuth 2006). * = signifikant på 
95%-säkerhetsnivå. ** = signifikant på 99%-säkerhetsnivå. N = 40.  
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Tabell D.10. Bivariata korrelationer (Pearson’s r) mellan den genomsnittliga tid 
som invånarna ägnar åt lokala nyheter i kommunerna samt de tre aspekterna av 
åsiktsöverensstämmelse och de fyra påverkanskanalerna.  

 Tid som ägnas åt  
kommunala nyheter 

      r      P
Åsiktsmässig överensstämmelse: 
Privatiseringsfrågor 0,20 0,22 
Lokala politiska frågor 0,04 0,80 
Agendaprioritering -0,01 0,95 

Perceptiv överensstämmelse 
Privatiseringsfrågor -0,04 0,83 
Lokala politiska frågor 0,09 0,58 
Agendaprioritering 0,30 0,06 

Påverkanskanaler: 
Valdeltagande (%) -0,13 0,41 
Politiskt deltagande vid sidan av valen 0,08 0,62 
Föreningsmedlemskap (32 typer) 0,13 0,41 
Vardagliga kontakter 0,15 0,36 

Kommentar: * = signifikant på 95%-säkerhetsnivå. ** = signifikant på 99%-
säkerhetsnivå. En positiv korrelationskoefficient innebär att representativiteten för-
bättras och en negativ att representativiteten försämras. N = 40. 
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Tabell D.11. Andel varians i ett antal kommunala variabler som gemensamt förkla-
ras av de två indexen ”stad-land” och ”stagnation-tillväxt”. 

Variabel   adj. R2

Socioekonomi och demografi: 
Folkmängd 0,82 
Eftergymnasialt utbildade (%) 0,81 
Tätortsboende (%) 0,67 
Andel födda utom norden (%) 0,73 
Andel kvinnor (%) 0,48 
Förvärvsarb i varuproduktion (%) 0,56 
Arbetslöshet (%) 0,81 
Medelinkomst 0,81 
Medelålder 0,78 
Den politiska arenan: 
Kommundelsnämnder 0,66P

Antal partier 0,01 
Volatilitet 0,01 
Borgerlig KS ordf 0,18P

Social representativitet: 
Ålder 0,14 
Kön 0,01 
Inkomst 0,34 
Utrikes födda 0,30 
Media:
Konsumtion av lokala nyheter 0,56 

Kommentar: R2-värden estimerade med hjälp av multivariat OLS regression i vilken 
de två indexen ”stad-land” och ”stagnation-tillväxt” utgjort oberoende variabler. 
Värden markerade med P estimerade genom logistisk regression och R2 utgörs då av 
pseudo R2 enligt Nagelkerkes metod. 
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Tabell D.12. Effekten av deltagande i kommunalvalet 1998 på den åsiktsmässiga 
respektive perceptiva överensstämmelsen i privatiseringsfrågor (skala 0-100), Loka-
la politiska frågor (skala 0-100) samt när det gäller agendaöverensstämmelse (skala 
0-100). 

Överensstämmelse: Åsikter  Perceptioner
b R2 (adj) b R2 (adj)

 (SE b)   (SE b)  
Privatiseringsfrågor      
Valdeltagande (bivariat modell) -0,60* 0,09  -0,71** 0,13 
 (0,31)   (0,30)  

Valdeltagande (multivariat modell) -0,59** 0,28  -0,75** 0,06 
 (0,28)   (0,32)  
Lokala politiska frågor      
Valdeltagande (bivariat modell) 0,35 0,02  -0,37 0,05 
 (0,42)   (0,28)  

Valdeltagande (multivariat modell) 0,41 0,00  -0,31 0,00 
 (0,44)   (0,29)  
Agendaprioritering      
Valdeltagande (bivariat modell) 0,21 0,00  -0,04 0,00 
 (0,47)   (0,38)  

Valdeltagande (multivariat modell) 0,30 0,15  0,18 0,36 
 (0,45)   (0,31)  

Kommentar: Regressionsanalys (OLS) som inte har korrigerats för aggregeringsfelet 
i variablerna. Ostandardiserade regressionskoefficienter. Positiva b-koefficienter 
indikerar en förbättrad representativitet och negativa en försämrad representativitet. 
Kontrollfaktorer i den multivariata analysen utgörs av de två kommunstrukturella 
faktorindexen: stad-land respektive stagnation-tillväxt. R2-värden i samband med 
multivariata analyser utgörs av ”adjusted R2”. * = signifikant på 90%-nivån, ** = 
signifikant på 95%-nivån samt *** = signifikant på 99%-nivån. N  = 40. 
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Tabell D.13. Effekten av politiskt deltagande vid sidan av valen på den åsiktsmässi-
ga respektive perceptiva överensstämmelsen i privatiseringsfrågor (skala 0-100). 

                   Överensstämmelse:        Åsikter    Perceptioner
b R2 (adj) b R2 (adj)

 (SE b)   (SE b)  

Politiskt deltagande -genomsnittsmått      

Bivariat modell 1,04 0,01  0,43 0,00 
 (2,42)   (2,38)  

Multivariat modell -1,14 0,20  0,21 0,00 
 (2,25)   (2,56)  

Politiskt deltagande - spridningsmått      

Bivariat modell 0,03 0,00  0,01 0,00 
 (0,08)   (0,08)  

Multivariat modell -0,02 0,19  0,00 0,00 
 (0,07)   (0,08)  

Kommentar: Regressionsanalys (OLS) som inte korrigeras för det slumpmässiga 
urvalsfel som uppkommit i samband med aggregering till kommunnivå. Ostandardi-
serade regressionskoefficienter. Positiva b-koefficienter indikerar en förbättrad re-
presentativitet och negativa en försämrad representativitet. Kontrollfaktorer i de 
multivariata analyserna utgörs av de två kommunstrukturella faktorindexen: stad-
land och stagnation-tillväxt. R2-värden i samband med multivariata analyser utgörs 
av ”adjusted R2”. * = signifikant på 90%-nivån, ** = signifikant på 95%-nivån samt 
*** = signifikant på 99%-nivån. N  = 40. 
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Tabell D.14. Effekten av politiskt deltagande vid sidan av valen på den åsiktsmässi-
ga respektive perceptiva överensstämmelsen i lokala politiska frågor (skala 0-100). 

                   Överensstämmelse:        Åsikter    Perceptioner
b R2 (adj) b R2 (adj)

 (SE b)   (SE b)  

Politiskt deltagande - genomsnittsmått      

Bivariat modell 3,48 0,03  1,53 0,01 
 (3,08)   (2,09)  

Multivariat modell 3,93 0,00  1,17 0,00 
 (3,30)   (2,22)  

Politiskt deltagande - spridningsmått      

Bivariat modell 0,07 0,01  0,04 0,01 
 (0,10)   (0,07)  

Multivariat modell 0,08 0,00  0,02 0,00 
 (0,11)   (0,07)  

Kommentar: Regressionsanalys (OLS) som inte korrigeras för det slumpmässiga 
urvalsfel som uppkommit i samband med aggregering till kommunnivå. Ostandardi-
serade regressionskoefficienter. Positiva b-koefficienter indikerar en förbättrad re-
presentativitet och negativa en försämrad representativitet. Kontrollfaktorer i de 
multivariata analyserna utgörs av de två faktorindexen: stad-land och stagnation-
tillväxt. R2-värden i samband med multivariata analyser utgörs av ”adjusted R2”. * = 
signifikant på 90%-nivån, ** = signifikant på 95%-nivån samt *** = signifikant på 
99%-nivån. N  = 40. 
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Tabell D.15. Effekten av politiskt deltagande vid sidan av valen på den åsiktsmässi-
ga respektive perceptiva överensstämmelsen när det gäller prioriteringar på den 
kommunala dagordningen (skala 0-100). 

                   Överensstämmelse:        Åsikter    Perceptioner
b R2 (adj) b R2 (adj)

 (SE b)   (SE b)

Politiskt deltagande - genomsnittsmått      

Bivariat modell 7,95** 0,14  5,04* 0,08 
 (3,26)   (2,70)  

Multivariat modell 5,80* 0,21  1,89 0,37 
 (3,22)   (2,32)  

Politiskt deltagande - spridningsmått      

Bivariat modell 0,20* 0,08  0,11 0,04 
 (0,11)   (0,09)  

Multivariat modell 0,14 0,18  0,02 0,36 
 (0,11)   (0,07)  

Kommentar: Regressionsanalys (OLS) som inte korrigeras för det slumpmässiga 
urvalsfel som uppkommit i samband med aggregering till kommunnivå. Ostandardi-
serade regressionskoefficienter. Positiva b-koefficienter indikerar en förbättrad re-
presentativitet och negativa en försämrad representativitet. Kontrollfaktorer i de 
multivariata analyserna utgörs av de två faktorindexen: stad-land och stagnation-
tillväxt. R2-värden i samband med multivariata analyser utgörs av ”adjusted R2”. * = 
signifikant på 90%-nivån, ** = signifikant på 95%-nivån samt *** = signifikant på 
99%-nivån. N  = 40. 
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Tabell D.16. Effekten av det genomsnittliga antalet aktiva medlemskap i 32 olika 
typer av föreningar på den åsiktsmässiga respektive perceptiva överensstämmelsen i 
privatiseringsfrågor, lokala politiska frågor samt när det gäller prioriteringar på 
den kommunala dagordningen vid kontroll för kommunernas socioekonomiska och 
demografiska struktur. 

Privatiserings- 
frågor

Lokala
politiska frågor 

Agenda- 
prioritering Åsiktsmässig  

överensstämmelse:     b (SE b)   b (SE b)   b (SE b)
Modell 1 (okorrigerad)       
Föreningsaktivitet -1,38 (3,13) 1,68 (4,65) 0,60 (4,70) 

R2 (adj):   0,19   0,00   0,14 

Modell 2 (kurvlinjär)       
Föreningsaktivitet -17,96 (24,60) 19,08 (36,75) 5,44 (36,96) 
Föreningsaktivitet2 7,10 (10,45) -7,45 (15,61) -2,09 (15,70) 

R2 (adj):    0,18    0,00    0,12 

Modell 3 (interaktion)       
Föreningsaktivitet -1,57 (3,23) 4,01 (5,27) -1,01 (4,79) 
Konsensus 0,16 (0,26) -0,88** (0,40) -1,27* (0,75) 
För. aktivitet×Konsens. 0,28 (0,92) 1,45 (1,70) -3,14 (2,96) 

R2 (adj):   0,16   0,02   0,19 
       

Privatiserings- 
frågor

Lokala
politiska frågor 

Agenda- 
prioritering Perceptiv

överensstämmelse:        b (SE b)         b (SE b)       b (SE b)

Modell 1 (okorrigerad)       
Föreningsaktivitet 0,70 (3,55) -2,13 (3,07) 0,52 (3,30) 

R2 (adj):   0,00   0,00   0,36 

Modell 2 (kurvlinjär)       
Föreningsaktivitet -34,45 (27,48) 14,08 (24,20) 7,44 (25,70) 
Föreningsaktivitet2 15,06 (11,67) -6,95 (10,28) -2,95 (10,92) 

R2 (adj):    0,00    0,00    0,34 

Modell 3 (interaktion)       
Föreningsaktivitet 0,12 (3,63) 1,16 (3,60) 0,92 (3,52) 
Konsensus 0,31 (0,29) -0,26 (0,27) -0,13 (0,55) 
För. aktivitet×Konsens. -0,54 (1,03) -1,65 (1,16) 0,78 (2,17) 

R2 (adj):   0,00   0,00   0,32 
N = 39 N = 40 N = 40 

Kommentar: Regressionsanalys (OLS) som inte korrigerats för det slumpmässiga aggrege-
ringsfelet. Ostandardiserade regressionskoefficienter. Positiva b-koefficienter indikerar en 
förbättrad representativitet och negativa koefficienter det omvända. Kontrollfaktorer i samtli-
ga analyser utgörs av de två faktorindexen: ”stad-land” respektive ”stagnation-tillväxt”. I 
modell 3 har föreningsvariabeln respektive ”konsensus” centrerats till sina medelvärden. 
”Konsensus” utgörs av graden av överensstämmelse på en skala 0-100 mellan medborgare 
som är aktiva respektive inte aktiva inom någon förening när det gäller inställningen till priva-
tiseringsfrågorna, de lokala frågorna samt när det gäller agendaprioritering. * = signifikant på 
90%-nivån, ** = signifikant på 95%-nivån samt *** = signifikant på 99%-nivån. 
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Tabell D.17. Bivariata korrelationer (r) mellan fyra föreningsvariabler och ett antal 
demografiska och socioekonomiska kommunvariabler. 
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Demografi:     
Folkmängd -0,33* 0,02 -0,04 -0,22 
Landareal (km2) 0,65** 0,48** 0,13 0,26 
Invånare/km2 -0,47** -0,17 -0,08 0,15 
Medelålder 0,68** 0,18 0,23 0,12 
Tätortsboende (%) -0,44** -0,19 -0,17 -0,09 
Andel kvinnor (%) -0,38* -0,06 0,03 -0,01 
Födda utanför norden (%) -0,65** -0,24 -0,11 -0,13 

Socioekonomi:     
Medelinkomst -0,54** -0,13 -0,12 0,11 
Eftergymnasialt utbildade -0,39* 0,04 -0,07 -0,01 
Arbetslöshet (%) 0,47** 0,30 0,19 -0,01 
Förvärvsarbetande inom      
varuproduktion (%) 0,14 -0,29 -0,08 -0,16 

Faktorindex:     
Faktorindex: stad-land -0,33* 0,07 -0,02 -0,07 
Faktorindex: stagnation-tillväxt 0,60** 0,31* 0,20 -0,01 

Kommentar: * = signifikant på 95%-säkerhetsnivå. **  = signifikant på 99%-
säkerhetsnivå.  
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Tabell D.18. Effekten av kontaktindexet samt av spridningsmåttet för vardagliga 
kontakter på den åsiktsmässiga respektive perceptiva överensstämmelsen i; privati-
seringsfrågor, lokala politiska frågor samt när det gäller agendaprioritering. Analy-
serna utförda vid kontroll för kommunernas socioekonomiska och demografiska 
struktur. 

Överensstämmelse: Åsikter  Perceptioner
b R2 (adj) b R2 (adj)

 (SE b)   (SE b)
Privatiseringsfrågor      
Kontaktindex (0-100) -0,11 0,35  0,24 0,00 
 (0,23)   (0,28)  

Spridningsmått (%) 0,09 0,37  0,06 0,00 
 (0,07)   (0,09)  
Lokala politiska frågor      
Kontaktindex (0-100) 0,68** 0,03  0,06 0,00 
 (0,33)   (0,24)  

Spridningsmått (%) 0,20* 0,00  0,08 0,00 
 (0,11)   (0,08)  
Agendaprioritering      
Kontaktindex (0-100) 0,36 0,16  0,40 0,40 
 (0,36)   (0,24)  

Spridningsmått (%) 0,05 0,14  0,12 0,39 
 (0,12)   (0,08)  

Kommentar: Regressionsanalys (OLS) som inte har korrigerats för aggregeringsfelet 
i variablerna. Ostandardiserade regressionskoefficienter. Samtliga anlyser är utförda 
vid kontroll för de två kommunstrukturella faktorindexen: stad-land respektive 
stagnation-tillväxt. Positiva b-koefficienter indikerar en förbättrad representativitet 
och negativa b-koefficienter indikerar en försämrad. * = signifikant på 90%-nivån, 
** = signifikant på 95%-nivån samt *** = signifikant på 99%-nivån. I analyser av 
privatiseringsfrågorna: N  = 39. Övriga analyser: N = 40. 
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Tabell D.19. Kurvlinjär modell: Effekten av valdeltagande, politiskt deltagande vid 
sidan av valen samt vardagliga kontakter på den åsiktsmässiga respektive percepti-
va överensstämmelsen i privatiseringsfrågor, lokala politiska frågor samt när det 
gäller prioriteringar på den kommunala dagordningen vid kontroll för kommuner-
nas socioekonomiska och demografiska struktur. 

Privatiserings- 
frågor

 Lokala  
politiska frågor 

 Agenda- 
prioritering Åsiktsmässig

överensstämmelse:       b (SE b)      b (SE b)       b (SE b)

Modell 1:         
Valdeltagande 4,67 13,54  2,63 24,61  -71,22*** 21,63 
Valdeltagande2 -0,03 0,09  -0,01 0,15  0,45*** 0,14 

R2 (adj):    0,37     0,00    0,33 

Modell 2:         
Politiskt deltagande 8,50 15,70  41,30 26,79  -2,09 26,89 
Politiskt deltagande2 -2,97 5,66  -13,56 9,65  2,86 9,68 

R2 (adj):    0,33     0,00    0,19 

Modell 3:         
Vardagliga kontakter 0,34 0,92  -1,24 1,44  -1,51 1,41 
Vardagl. kontakter2 -0,02 0,04  0,07 0,05  0,07 0,05 

R2 (adj):  0,33   0,02     0,18 
Privatiserings- 

frågor
 Lokala  

politiska frågor 
 Agenda- 

prioritering Perceptiv  
överensstämmelse:       b (SE b)       b (SE b)       b (SE b)

Modell 4:         
Valdeltagande 4,39 16,50  14,07 16,10  -11,66 17,15 
Valdeltagande2 -0,03 0,10  -0,09 0,10  0,08 0,11 

R2 (adj):    0,02     0,00    0,36 

Modell 5:         
Politiskt deltagande -10,43 19,31  8,50 18,52  -6,84 19,33 
Politiskt deltagande2 4,34 6,96  -2,66 6,67  3,16 6,96 

R2 (adj):    0,00     0,00    0,36 

Modell 6:         
Vardagliga kontakter 0,76 1,14  0,10 1,03  1,74* 0,95 
Vardag. kontakter2 -0,02 0,05  0,00 0,04  -0,05 0,04 

R2 (adj):  0,00    0,00      0,42 
N = 39  N = 40  N = 40 

Kommentar: Regressionsanalys (OLS) som inte korrigerats för det slumpmässiga 
aggregeringsfelet. Ostandardiserade regressionskoefficienter. Positiva b-
koefficienter indikerar en förbättrad representativitet och negativa koefficienter det 
omvända. Kontrollfaktorer i samtliga analyser utgörs av de två faktorindexen: ”stad-
land” respektive ”stagnation-tillväxt”. * = signifikant på 90%-nivån, ** = signifikant 
på 95%-nivån samt *** = signifikant på 99%-nivån. 
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Tabell D.20. Interaktionsmodell: Effekten av politiskt deltagande vid sidan av valen 
samt vardagliga kontakter vid olika nivåer av ”konsensus” på den åsiktsmässiga 
respektive perceptiva överensstämmelsen i privatiseringsfrågor, lokala politiska 
frågor samt när det gäller prioriteringar på den kommunala dagordningen vid kon-
troll för kommunernas socioekonomiska och demografiska struktur. 

Privatiserings- 
frågor

 Lokala  
politiska frågor 

 Agenda- 
prioritering Åsiktsmässig  

överensstämmelse:       b (SE b)      b (SE b)        b (SE b)

Modell 1:         
Politiskt deltagande -1,12 2,21  4,64 3,42  6,32* 3,17 
Konsensus -0,26 0,24  0,08 0,35  -0,55 0,56 
Pol delt × Konsensus 1,15 0,92  1,14 1,28  2,69* 1,57 

R2 (adj):  0,35   0,00   0,24 

Modell 2:         
Vardagliga kontakter -0,15 0,24  0,65* 0,37  0,34 0,37 
Konsensus 0,14 0,12  -0,21 0,26  -0,26 0,67 
Vard. kont. × Konsen. -0,04 0,03  -0,02 0,07  -0,12 0,19 

R2 (adj):  0,40    0,00    0,13 
Privatiserings- 

frågor
 Lokala  

politiska frågor 
 Agenda- 

prioritering Perceptiv
överensstämmelse:       b (SE b)     b (SE b)         b (SE b)

Modell 3:         
Politiskt deltagande -0,04 2,76  0,74 2,15  1,94 2,40 
Konsensus -0,02 0,30  0,52** 0,22  0,04 0,42 
Pol delt × Konsensus 1,31 1,15  -1,12 0,80  0,26 1,19 

R2 (adj):  0,00   0,07   0,33 

Modell 4:         
Vardagliga kontakter 0,29 0,31  -0,04 0,26  0,39 0,25 
Konsensus 0,17 0,16  0,01 0,18  -0,44 0,45 
Vard. kont. × Konsen. -0,01 0,03  -0,06 0,05  0,11 0,13 

R2 (adj):   0,00    0,00    0,39 
N = 39  N = 40  N = 40 

Kommentar: Regressionsanalys (OLS) som inte korrigerats för det slumpmässiga 
aggregeringsfelet. Ostandardiserade regressionskoefficienter. Positiva b-
koefficienter indikerar en förbättrad representativitet och negativa b-koefficienter 
indikerar en försämrad representativitet. Politiskt deltagande utgörs av det genom-
snittliga antalet former av deltagande som använts av medborgarna i en kommun 
centrerad till sitt medelvärde. Vardagliga kontakter utgörs av kontaktindexet (se kap 
8) centrerat till sitt medelvärde. Konsensus utgörs av graden av överensstämmelse 
mellan politiskt aktiva och passiva medborgare när det gäller den specifika aspekt av 
överensstämmelse som undersöks i respektive modell. Variabeln är centrerad till sitt 
medelvärde. Kontrollfaktorer i samtliga modeller utgörs av de två faktorindexen: 
stad-land respektive stagnation-tillväxt.. * = signifikant på 90%-nivån, ** = signifi-
kant på 95%-nivån samt *** = signifikant på 99%-nivån. 
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Tabell D.21. Indelningsgrund för Svenska Kommunförbundets kommungruppsindel-
ning 

Kommuntyp: Indelningsgrund 

Storstad Kommun med folkmängd som överstiger 200.000 invånare. 

Förortskommun Mer än 50 % av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon 
annan kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet ska vara en 
storstad. 

Större stad Kommuner med 50.000-200.000 invånare samt med mindre än 40 
% av nattbefolkningen sysselsatta inom industrisektorn. 

Medelstor stad Kommun med 20.000-50.000 invånare, med tätortsgrad över 70 % 
samt med mindre än 40 % av nattbefolkningen sysselsatta inom 
industrisektorn. 

Glesbygdskommun Kommun med mindre än 5 inv/km2 och mindre än 20.000 invåna-
re.

Industrikommun Kommun med mer än 40 % av nattbefolkningen sysselsatta inom 
industrisektorn och som inte är glesbygdskommun. 

Landsbygdskommun Kommun med mer än 6,4 % av nattbefolkningen sysselsatta inom 
jord- och skogssektorn, en tätortsgrad under 70 % och som inte är 
glesbygdskommun. 

Övrig större kommun Övriga kommuner med 15.000-50.000 invånare. 

Övrig mindre kommun Övriga kommuner med mindre än 15.000 invånare. 

Kommentar: Folkmängdsuppgifter och befolkningstäthet avser förhållanden den 31 
december 1997. Tätortsgrad och pendling avser förhållandena 1995. Näringsstruktur 
avser förhållandena 1996 (Källa: Svenska Kommunförbundet). 



Appendix E - Medborgarenkäten 

8. Hur ofta brukar detta hända Dig? 
Aldrig eller 

nästan 
aldrig

1

Någon eller 
några gånger 

om året 
2

Någon eller 
några gånger 

i månaden 
3

Någon eller 
några gånger 

i veckan 
4

Nästan 
varje 
dag

5
Du känner igen en kommunalpolitiker när Du 

går på gatan eller är i affären 

Du stannar på gatan eller i affären och småpratar 
med en person som är kommunalpolitiker 

Du umgås privat med en person som är 
kommunalpolitiker 

Du träffar en person som är kommunalpolitiker i 
samband med ett fritidsintresse 

Du träffar en person som är kommunalpolitiker i 
samband med aktiviteter i en förening 

Du träffar en person som är kommunalpolitiker i 
samband med arbete eller studier 

12. Vilket parti tycker Du bäst om idag – i den kommun där Du bor respektive i rikspolitiken?  
Markera endast ett kryss i vardera kolumnen. 

 Bästa parti i den kommun 
där Du bor 

Bästa parti i  
rikspolitiken 

1.  Vänsterpartiet 
2.  Socialdemokraterna 
3.  Centerpartiet 
4.  Folkpartiet 
5.  Moderaterna 
6.  Kristdemokraterna 
7.  Miljöpartiet 
8.  Annat parti.... 

...v. g. ange vilket:              ...........................………         ........................................ 



17. Ungefär hur många minuter ägnar Du en vanlig dag åt att ta del av nyheter i TV, radio 
eller tidningar? 

Ungefärligt antal minuter: …………… 

18. Ungefär hur stor del av denna tid utgörs av lokala nyheter? 
(D.v.s. nyheter om vad som händer i Din kommun)  

Ungefärligt antal minuter: …………… 

19. Det finns olika sätt att åstadkomma förbättringar eller motverka försämringar i en kommun.  
Har Du under det senaste året gjort något av följande för att åstadkomma förbättringar eller 
motverka försämringar i Din kommun? Vi menar då sådant Du gjort för något ändamål som 
inte bara rör Dig själv eller Dina närmaste. 

Nej
1

Ja
2

Om ja: Vad gällde saken? Ange den eller 
de siffror som passar in från listan nederst 
på sidan: 

A Kontaktat kommunpolitiker (på egen hand)               …………………… 
B Kontaktat kommunpolitiker (ihop med andra)               …………………… 
C Kontaktat förening eller organisation               …………………… 
D Kontaktat kommunal tjänsteman               …………………… 
E Arbetat i politiskt parti               …………………… 
F Arbetat i aktionsgrupp               …………………… 
G Arbetat i annan organisation               …………………… 
H Burit eller satt upp kampanjmärke               …………………… 
I Skrivit under namninsamling               …………………… 
J Deltagit i demonstration              …………………… 
K Deltagit i strejk              …………………… 
L Bojkottat t.ex. vissa varor              …………………… 
M Bidragit ekonomiskt (skänkt pengar)             …………………… 
N Samlat in pengar             …………………… 
O Kontaktat eller medverkat i massmedia             …………………… 
P Kontaktat advokat eller rättslig instans             …………………… 
Q Deltagit i olaglig protestaktivitet 

(t.ex. civil olydnad) 
            …………………… 

     Om Du utfört några aktiviteter ovan: 
     Vilka samhällsområden gällde detta? 
     Skriv numret på linjen 

1. Naturvård/parker 8.  Arbetsmarknad 15. Barnomsorg 
2. Vägar, gator och trafik 9.  Handikappomsorg 16. Äldreomsorg 
3. Fritidsverksamhet för ungdomar 10. Skola och utbildning 17. Socialtjänst 
4. Utsläpp och miljöproblem 11. Boende och bostäder 18. Färdtjänst 
5. Renhållning/avfallshantering 12. Idrottsanläggningar 19. Arbetsmiljö 
6. Invandrare och invandring 13. Kulturfrågor  
7.  Näringsliv/företagande 14. Bibliotek 20. Annat:  …………………….. 



20. Om Du tänker på den kommun som Du bor i: 
 Mycket 

bra
1

Ganska 
bra

2

Varken bra 
eller dåligt 

3

Ganska 
dåligt 

4

Mycket
dåligt 

5
Var det ett bra beslut av kommunen att satsa på att 

bygga om Facetten och rusta upp Alléskolan? 

Är det ett bra förslag att tillåta biltrafik på 
Adelsvärdsgatan i centrala Åtvidaberg? 

Är det ett bra förslag att flytta biblioteket från torget 
till det nya Facettenområdet? 

22. När det gäller den kommun Du bor i: Vilken är Din åsikt om följande förslag? 

Mycket
dåligt 

förslag 
1

Ganska 
dåligt 

förslag 
2

Varken 
bra eller 

dåligt 
förslag 

3

Ganska 
bra

förslag 
4

Mycket
bra

förslag 
5

Låta privata företagare sköta så mycket som möjligt av den 
kommunala verksamheten 

Minska antalet elever per klass i grundskolan  

Uppmuntra och stödja bildandet av föräldrakooperativ inom 
barnomsorgen 

Överföra kommunal affärsverksamhet, t.ex. energiverk, i 
privat ägo 

Satsa mer på friskolor 

Låta privata företag svara för äldreomsorg 

Satsa på att vårda äldre människor i hemmet snarare än att ha 
ett stort utbud av äldreboenden i kommunal regi 

Skärpa kontrollen av miljöfarliga utsläpp och föroreningar 

Hålla regelbundna folkomröstningar om kommunala frågor 

Begränsa möjligheterna att bygga nya köpcentrum utanför 
städer/tätorter 

Anställa mer personal inom barnomsorgen  

Ge socialtjänsten större resurser att hjälpa personer som har 
svårt att klara sig själva  

Ta emot fler flyktingar i kommunen 



23. När det gäller den  kommun Du bor i: Hur viktigt anser Du det vara att  
åstadkomma förbättringar (eller motverka försämringar) inom följande områden? 

Inte alls 
viktigt

1

Inte
särskilt
viktigt

2

Ganska
viktigt

3

Mycket 
viktigt

4

Av
avgörande

vikt
5

Naturvård/parker
Vägar, gator och trafik 
Fritidsverksamhet för ungdomar 
Utsläpp och miljöproblem 
Renhållning/avfallshantering 

Invandrare och invandring 
Näringsliv/företagande
Arbetsmarknad
Handikappomsorg 
Skola och utbildning 

Boende och bostäder 
Idrottsanläggningar 
Kulturfrågor
Bibliotek
Barnomsorg 

Äldreomsorg 
Socialtjänst
Färdtjänst
Arbetsmiljö 



27. Ange nedan vilken/vilka föreningar Du är medlem i, samt om Du är aktiv i dessa föreningar.  

Är ej 
Medlem 

1

Är medlem 
men ej 
aktiv

2

Är aktiv 
men har ej 
uppdrag

3

Har
förtroende
-uppdrag

4
Facklig organisation 
Idrotts- eller friluftsförening 
Hembygdsförening 
Humanitär hjälporganisation 
Hyresgästförening, bostadsrättsförening eller 
villaägareförening 

Föräldraförening (t.ex. på daghem el. skola)
Föräldrakooperativ 
Konsumentkooperativ (t.ex. Konsum)
Annat kooperativ eller samfällighet 
Kulturförening, musik, dans etc 
Annan hobbyförening 

Kvinnoorganisation 
Lokal aktionsgrupp 
Miljöorganisation 
Motororganisation 
Pensionärsorganisation

Politiskt parti 
(även kvinno- eller ungdomsförbund) 

Handikapp- eller patientförening 
Aktieägarförening
Lantbrukarorganisation 
Grupp/förening inom Svenska Kyrkan 

Frikyrkligt samfund 
Annat religiöst samfund 
Nykterhetsorganisation 
Frivillig försvarsorganisation 
Fredsorganisation

Invandrarorganisation 
Förening för internationell fråga 
Ordenssällskap 
Företagar- eller arbetsgivarförening 
Annan yrkesorganisation 

Annan
förening................................................... 



32. Om Du tänker på det senaste året: Har du då varit medlem i en förening som har försökt påverka 
ett beslut eller på annat sätt engagerat sig i någon kommunal fråga? 

Nej, ingen 
förening 

1

Ja, en 
förening 

2

Ja, flera 
föreningar 

3



Appendix F - Fullmäktigeenkäten 

1. Vilket politiskt parti representerar Du i kommunfullmäktige? 

Parti:   ……………………………………………………. 

16. Om Du tänker på Din kommun: 
 Mycket 

bra
1

Ganska 
bra

2

Varken bra 
eller dåligt 

3

Ganska 
dåligt 

4

Mycket
dåligt 

5
Var det ett bra beslut av kommunen att satsa på att 

bygga om Facetten och rusta upp Alléskolan? 

Är det ett bra förslag att tillåta biltrafik på 
Adelsvärdsgatan i centrala Åtvidaberg? 

Är det ett bra förslag att flytta biblioteket från torget 
till det nya Facettenområdet? 

17. Vilken inställning till de tre besluten/förslagen tror du att den genomsnittlige invånaren i kommunen har?  

 Mycket 
positiv 

1

Ganska 
positiv 

2

Varken positiv 
eller negativ 

3

Ganska 
negativ 

4

Mycket
negativ 

5
Beslutet att satsa på att bygga om Facetten och rusta 

upp Alléskolan 

Förslaget att tillåta biltrafik på Adelsvärdsgatan 

Förslaget att flytta biblioteket från torget till 
Facettenområdet 



19. När det gäller Din kommun: Vilken är Din egen åsikt om följande förslag och vad tror 
Du kommuninvånarna i genomsnitt tycker? Använd svarsalternativen nedan för att 
markera Dina svar. Skriv en siffra på var och en av de streckade raderna. 

Svarsalternativ: 1 = Mycket dåligt förslag 
2 = Ganska dåligt förslag 
3 = Varken bra eller dåligt förslag 
4 = Ganska bra förslag 
5 = Mycket bra förslag 

Vad Du
själv anser 

Vad Du tror 
kommunens 
invånare  i 
genomsnitt 

anser
Låta privata företagare sköta så mycket som möjligt av 

den kommunala verksamheten ........... ........... 

Minska antalet elever per klass i grundskolan  ........... ........... 

Uppmuntra och stödja bildandet av föräldrakooperativ 
inom barnomsorgen ........... ........... 

Överföra kommunal affärsverksamhet, t.ex. energiverk, 
i privat ägo ........... ............ 

Satsa mer på friskolor ........... ............ 

Låta privata företag svara för äldreomsorg ........... ............ 

Satsa på att vårda äldre människor i hemmet snarare än 
att ha ett stort utbud av äldreboenden i kommunal regi ........... ............ 

Skärpa kontrollen av miljöfarliga utsläpp och 
föroreningar ........... ............ 

Hålla regelbundna folkomröstningar om kommunala 
frågor ........... ........... 

Begränsa möjligheterna att bygga nya köpcentrum 
utanför städer/tätorter ........... ........... 

Anställa mer personal inom barnomsorgen ........... ........... 

Ge socialtjänsten större resurser att hjälpa personer som 
har svårt att klara sig själva  ........... ........... 

Ta emot fler flyktingar i kommunen ........... ........... 

20. Hur ofta under det senaste året har det förekommit att Du haft kontakter med lokala massmedia 
(lokalpress, lokalradio, regional-TV) i kommunala frågor? 

Aldrig 
eller nästan 

aldrig
1

Någon eller 
några gånger 

under året 
2

Någon eller 
några gånger i 

månaden 
3

Någon 
gång 

 i veckan 
4

Några 
gånger i 
veckan 

5

Nästan 
varje dag 

6



22. När det gäller Din kommun: Hur viktigt anser Du det vara att åstadkomma förbättringar 
(eller motverka försämringar) inom följande samhällsområden och hur viktigt tror Du
kommuninvånarna i genomsnitt anser att det är? 

Skriv en av siffrorna 1-5 på var och 
en av de streckade linjerna nedan 

Svarsalternativ: 
1 = Inte alls viktig 
2 = Inte särskilt viktigt 
3 = Ganska viktigt 
4 = Mycket viktigt 
5 = Av avgörande vikt

Vad Du
själv anser 

Vad Du tror 
kommunens 
invånare i 
genomsnitt 

anser

Naturvård/parker ............ ............ 

Vägar, gator och trafik ............ ............ 
Fritidsverksamhet för ungdomar ............ ........... 
Utsläpp och miljöproblem ........... ........... 
Renhållning/avfallshantering ........... ........... 

Invandrare och invandring ........... ........... 
Näringsliv/företagande ........... ........... 
Arbetsmarknad ........... ........... 
Handikappomsorg ........... ........... 
Skola och utbildning ........... ........... 

Boende och bostäder ........... ........... 
Idrottsanläggningar ........... ........... 
Kulturfrågor ........... ........... 
Bibliotek ........... ........... 
Barnomsorg ........... ........... 

Äldreomsorg ........... ........... 
Socialtjänst ........... ........... 
Färdtjänst ........... ........... 
Arbetsmiljö ........... ........... 
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G: Variabler 

Tabell G.1. Förteckning over registerbaserade variabler och bearbetningar av re-
gisterbaserade variabler som används i avhandlingen.  

Namn Beskrivning Källa 
Folkmängd Kommunal folkmängd (2001-12-31). SCB 
Landareal (km2) Kommunal landareal (2002). Kfakta 
Invånare/km2 Kommunal befolkningstäthet (2001). SCB/Kfakta 
Tätortsboende (%) Andel invånare i kommunerna bosatta i tätorter 

(1998/2001).
Kfakta

Medelålder Kommunal medelålder (2000-12-31). SCB 
Andel kvinnor 
(%)

Andel kvinnor av det totala invånarantalet (2000) Kfakta 

Födda utanför 
norden (%) 

Andel invånare som är födda utanför de nordiska län-
derna (2001). 

Kfakta

Medelinkomst Genomsnittlig sammanräknad förvärvsinkomst (d.v.s. 
av såväl tjänst som näringsverksamhet) för kommunin-
vånare 20 år och äldre under 2001. 

SCB

Eftergymnasialt 
utbildade (%) 

Andel kommuninvånare i åldrarna 18-74 år ingående i 
SCB:s utbildningsstatistik för år 2001 som genomgått 
någon form av eftergymnasial utbildning. 

SCB/UREG

Förvärvsarbetande 
inom varuproduk-
tion (%) 

Andelen förvärvsarbetande invånare sysselsatta inom 
varuproducerande näringar (2001). Till varuproduceran-
de näringar räknas 1) jordbruk, skogsbruk och fiske. 2) 
Tillverkning och utvinning. 3) Energi, avfall och vatten 
samt 4) Byggindustri. 

SCB/RAMS

Förvärvsarbetande 
inom tjänstenär-
ingar (%) 

Andelen förvärvsarbetande invånare sysselsatta inom 
tjänsteproducerande näringar (2001). 

SCB/RAMS

Arbetslöshet (%) Andelen invånare 16-64 år som var öppet arbetslösa 
(2001).

Kfakta

Antal partier i 
fullmäktige 

Antal partier representerade i kommunfullmäktige efter 
valet 1998 

Kfakta

Andel borgerliga 
röster 1998 (%) 

Andel röster på M, Fp, C eller Kd i kommunvalet 1998 Kfakta 

Borgerlig KS 
ordförande 1999 

Kommuner som 1999 har en ordförande i kommunsty-
relsen från något av partierna M, Fp, C eller Kd 

Kfakta

Valdeltagande 
1998

Det kommunala deltagandet i kommunvalet 1998. Pro-
cent av samtliga röstberättigade. 

SCB/valstatistik 

Andel förvärvsar-
betande (%) 

Andelen förvärvsarbetande invånare i åldersguppen 20-
64 år under år 2000. 

Kfakta
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Andel invånare 
med endast grund-
skoleutbildning 
(%)

Andelen invånare med högst folk- eller grundskoleut-
bildning i åldrarna 25-64 år som ingår i SCB:s utbild-
ningsstatistik (år 2001).  

SCB/UREG

Andel invånare 
med minst 3 års 
eftergymnasial 
utbildning (%) 

Andelen invånare med minst 3 års eftergymnasial ut-
bildning i åldrarna 25-64 år som ingår i SCB:s utbild-
ningsstatistik (2001) 

SCB/UREG

Andel kvinnor i 
fullmäktige (%) 

Andel kvinnliga ordinarie fullmäktigeledamöter som ett 
resultat av kommunalvalet 1998. 

Kfakta 03 

Andel av befolk-
ningen i olika 
åldersklasser (%) 

Andelen av kommunbefolkningen i olika åldersintervall 
(år 2000). 

Kfakta 03 

Dagbefolkning % 
av nattbefolkning 

Dagbefolkning i % av förvärvsarbetande nattbefolkning 
1999

Kfakta

Volatilitet 1994-
1998

Summan av den absoluta procentuella förändringen i 
röstandel för samtliga partier i kommunfullmäktige 
mellan valet 1994 och 1996 delat med två.  

Kfakta

Medianinkomst
för familjer 1998 

 SCB 

Studiecirkeldelta-
gande

Antal redovisade studiecirkeldeltagare/1000 invånare 
(1996-1998).

SCB

Antal registrerade 
ideella förening-
ar/invånare  

år 2001 SCB:s företagsre-
gister / Riksskat-
teverket 
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Summary

The possibility of citizens to influence public decision-making is at the heart 
of democracy. In contemporary democracy citizens can influence decision-
making through a number of different channels. The basic channel of influ-
ence is participation in elections whereby citizens elect their political repre-
sentatives. Besides elections there are however a number of other possibili-
ties for citizens to influence public decision-making such as by contacting 
politicians or politically responsible civil servants, expressing their views in 
demonstrations or through petitions. When citizens or groups of citizens 
share the same views they might join in voluntary associations or organiza-
tions, which can be utilized as channels of influence.  Also in everyday con-
tacts between citizens and their elected representatives, for example at work, 
in school or at leisure activities it is possible for citizens to express their 
views.

The question is how these different types of contacts between citizens and 
elected representatives influence the conditions for making representative 
decisions in a democracy. It is desirable, if not necessary, for citizens to ex-
ercise influence in a democracy. But at the same time it is a democratic prin-
ciple that this influence is exercised with equality. Ideally every citizen’s 
views should have the same weight in decision-making. The problem that is 
in focus in this thesis is the fact that not all citizens are equally active when 
it comes to participating in the political process and in trying to influence the 
policy outcome. Research on this matter points at a tendency that political 
participation and efforts to influence politically are, to a greater extent, fea-
tures of the resource rich rather than the resource poor groups of the society. 
The more demanding a political activity the more important becomes this 
social bias.

The result is that electoral participation, which is relatively easy to carry 
out, is the more equal form of political participation between different social 
groups while most of the other forms of political participation outside elec-
tions are more unequally utilized. How is the perception of the views of the 
citizens that is transferred to the political level influenced in a situation when 
the efforts to influence politically are from a social point of view unequally 
distributed among the population? In as far as the citizens´ social back-
ground is correlated to their political views such a scenario would lead to the 
perception by politicians of citizen-views becoming biased and non-
representative. In as far as the elected representatives listen to and are influ-
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enced by this perception this might lead to worsening conditions for a repre-
sentative political decision-making. 

The objective of this thesis is to examine the relationship between citi-
zens´ attempts to influence decision-making in a democracy and the repre-
sentativeness of policy outcome. The question is to what extent the degree of 
citizen political activity, in terms of expressing policy preferences, affects: 1. 
The policy agreement between citizens and their elected representatives. 2. 
The perceptual accuracy of citizen opinions among representatives.  

Two Normative Positions 
Based on the discussion above two ideal types of normative positions are 
placed against each other. One is the electoral model of democracy and the 
other the pluralistic model. Electoral democracy is defined in the thesis as a 
view according to which the best conditions for a concurrent representative 
political decision-making are reached in a society in which citizen participa-
tion to a very large extent is limited to participation in general elections and 
where the elected representatives between the elections are basically not 
disturbed by influence from outside in making their day to day decisions.  
Pluralism is on the other hand defined as views according to which the best 
conditions for a representative political decision-making are reached in a 
democracy where citizens´ participation in general elections is combined 
with substantial participation outside elections. The ideal is an open arena in 
which many citizens individually or in groups are active and try to influence 
the decision-making process. 

It is important to note that the electoral and pluralistic models discussed 
in the thesis do not allude to whether the constitutional design of democracy 
is characterized by monism or dualism. The ideal types refer rather to the 
content of democracy as regards the political activities of the citizenry within 
the framework of a given structure of constitutionally established institu-
tions.

Earlier Research  
The major question raised in the thesis has not been very comprehensively 
researched in the past. The most prominent of the contributions within this 
area is however, the major work by Sidney Verba and Norman Nie from 
1972: Participation in America – Political Democracy and Social Equality.
Related to this study is also the work by Susan B. Hansen. 

Verba and Nie study what takes place on the system level among the el-
ites of the society at different levels of political participation by the popula-
tion and present a number of hypotheses on how political participation can 
be expected to influence the representativity between voters and their elected 
representatives. Their views on the interplay between political participation 
and representativity are here defined as “the theory of differentiated respon-
siveness” and imply that different forms of political participation do influ-
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ence in different ways. Participation in elections is expected to influence 
positively on representativity due to the fact that it puts pressure on the po-
litical representatives to become more responsive while at the same time it 
conveys a rather blurred picture as regards the views of the citizens on spe-
cific issues. 

Political participation outside elections is on the other hand rather effec-
tive in mediating detailed information with regard to the views of the citi-
zenry. Verba and Nie therefore stress the importance of who are the active 
parts of the population and what they are actually expressing. If their views 
do differ from the average views of the population their participation can be 
expected to lead to a bias in representativity. Empirically this would lead to 
the political participation outside elections exercising a conditional effect on 
representativity. In political entities where the views of active citizens differ 
from the passive ones this participation has a negative effect. In entities 
where the two groups have very similar views the effect of participation is 
positive. It is therefore possible to conclude from Verba and Nie, that there 
exist two mechanisms that might lead to non-electoral participation influenc-
ing representativity positively: 

1) At higher levels of participation the group of participants become 
inclusive rather than exclusive thereby better representing the whole 
citizenry. 

2) When views between active and passive citizens differ only very lit-
tle, the active citizens will represent all citizens independent of who 
they are. 

The Swedish Case 
Swedish municipalities have been chosen as units of analysis in this thesis. 
Swedish municipalities are known to have broad authority and relatively 
large room for autonomy. As much as 70 percent of public funds is allocated 
and disbursed at the municipal level. An important advantage of examining 
the questions of this thesis on a sub-national level compared with a compara-
tive exercise on the national level is that such a study allows an examination 
of a large number of political entities with, to a large extent, an identical 
political system. 

To be able to answer the questions put in this thesis a survey has been 
conducted in 40 randomly selected Swedish municipalities. In each of these 
municipalities 100 citizens aged 18-75 have been selected at random.  At the 
same time all politically elected council members have been included in the 
survey. A total of 2587 citizens replied to the survey and 1553 of the politi-
cal representatives leading to a response rate in the citizen survey of 65.8 % 
and in the survey of the politicians of 73.8%. 



235

Representativity and Political Participation  
In order to examine the questions there is a need to establish measures on 
representativity between citizens and their political representatives in each of 
the relevant municipalities. Two kinds of representativity have been defined 
in the thesis as theoretically important. The first is policy agreement, which
relates to the extent to which the political representatives have the same 
views as their voters. The second, the perceptual accuracy relates to the 
knowledge of the politicians about what the citizenry wants. The two kinds 
of representativity have been investigated in three different areas: 

1) As regards left-right policy positions. 
2) As regards local political issues unique for each municipality. 
3) As regards the question of which social areas should be prioritized be-

fore other areas in local politics. 

To calculate the concurrence, identical questions have been put in the survey 
to the selected citizens and the politicians, whereafter the average difference 
has been calculated municipality for municipality. The local questions have 
in each of the municipalities been made up of the three most discussed ques-
tions at the time of the survey. These questions were selected after a presur-
vey was made of top civil servants in each of the 40 municipalities.  

Four different forms of political activities of the citizenry have been in-
cluded in the study. All of these can be seen as channels through which the 
citizens can articulate their political views and try to influence the policy 
outcomes. 

1) Participation in elections. 
2) Non-electoral participation, through for example contacts with politi-

cians and civil servants, participation in demonstrations or in peti-
tions.

3) Participation in voluntary associations. 
4) Meetings with politicians in day-to-day activities for example at 

work, in schools or at leisure activities. 

With regard to participation in elections the measures used in the thesis are 
based on official statistics from Statistics Sweden (SCB). The participation 
in the other three channels is based on the questions put to the citizens in the 
survey carried out specifically for this study. 

Results
The four different channels´ influence on the policy agreement as well as the 
perceptual accuracy are examined in the thesis with the help of regression 
analysis. Three different regression models are tested: whether the efforts to 
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influence by the citizenry are linear, curvilinear or if they are determined by 
the extent of consensus in the municipalities. The latter should be expected 
to take the form of an interaction effect. In all regression models controls are 
included for the demographic and socioeconomic structure of the municipali-
ties.

As most of the variables of this thesis have been aggregated to the mu-
nicipal level based on a limited number of individuals per municipality the 
variables do suffer from random sampling errors. Therefore, a measurement 
of the aggregate level reliability of the different variables has been esti-
mated. To reach as correct estimates as possible of the effects of the inde-
pendent variables most of the regression analyses of the thesis have been 
corrected for the attenuation in effect size and standard errors caused by the 
relatively low levels of aggregate-level reliability in the variables. 

According to the results of the analyses participation in elections does not 
show any tendency to influence representativity in the municipalities posi-
tively – as regards both the policy agreement and the accuracy of percep-
tions. The results as regards the three channels of influence outside elections 
point, to some extent, in a different direction compared with the ones relat-
ing to participation in elections. It is possible here to notice a rather constant 
tendency that the use of these channels by citizens has a positive effect on 
the policy agreement between citizens and their elected representatives. The 
perceptual accuracy does not however show any clear tendency either of a 
positive or a negative effect. 

The positive effects on the policy agreement are almost entirely linear. 
The empirical analyses of the thesis give hardly any support to such hy-
potheses that claim that the effect of the activities of the citizenry should be 
curvilinear or dependent on the degree of consensus of opinions in the mu-
nicipalities.

The result of this study as presented in this thesis contradicts to a large 
extent what Verba and Nie concluded on the relationship between political 
participation and representativity. This does however not necessarily consti-
tute a questioning of the results of that earlier study. The contextual gap be-
tween the American municipalities of the 1960s and Swedish municipalities 
of today can be regarded as considerable. The major areas of difference re-
late to factors such as the design of the political system and the different 
sociological conditions of the political entities under study. The results of 
this study should perhaps rather be seen as a qualification of the theory of 
Verba and Nie. To prove this point more research is required in this area. 

In relation to the two ideal types of normative positions of democracy re-
ferred to above the empirical evidence of this study does, to a large extent, 
support the pluralistic position. There is no support for a view in line with 
the electoral model of democracy that political activities outside elections 
with the objective to influence the day-to-day decision-making process 
would lead to decreased representativity between voters and the elected and 
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thereby to worsened conditions for making decisions in accordance with the 
desires of a citizen-majority. On the contrary it seems rather that the posi-
tions of the pluralistic model of democracy receive more support from the 
fact that the using of the channels of influence outside elections shows a 
positive effect on policy agreement. 

So what can we learn from this study that is relevant for the Swedish po-
litical system of today? The results point in the direction that if there is inter-
est in increasing concurrence of opinion between voters and their elected 
representatives efforts should be made to promote increased contacts be-
tween citizens and elected representatives. A democracy based on contacts 
and openness seems to be more effective in promoting concurrence than a 
democracy, which to a larger extent is characterized by closed doors be-
tween citizens and their elected representatives. 
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