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Abstrakt  
I ett demokratiskt styrt land är en av det viktigaste inslagen ett aktivt deltagande för 

att hålla demokratin levande. Fastän deltagandet är en viktig indikator för demokratin 

finns det andra aspekter som kan hota demokratin. Av den anledningen ligger 

studiens syfte i att studera andelen blanka röster i Sveriges kommunalval 2014. 

Studien har vidare prövat Mcallister och Makkis teori om den socioekonomiska 

modellen, för att undersöka om det fanns ett samband mellan andelen blanka röster 

och medelinkomst. Detta för att kunna besvara forskningsfrågan: påverkar 

socioekonomiska standarder andelen blanka röster? Till följd av den teoretiska 

utgångspunkten bygger studien på insamlad statistik och utmynnar i en kvantitativ 

studie. Resultatmässigt framkom det ett starkt samband mellan medelinkomsten och 

andelen blanka röster. Slutsatsen som kan dras utifrån det resultat som framgick i 

studien är att socioekonomiska standarder påverkar andelen blanka röster i Sveriges 

kommunalval 2014.   
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1 Inledning 
 Det politiska valdeltagandet är ett av de mest centrala och huvudsakliga inslagen i ett 

demokratiskt styrt land. Betydelsen i att ha ett samhälle som är aktivt och deltar i 

valen genom att rösta är en grundläggande förutsättning för att hålla demokratin 

levande (Nilsson 2013 s.1). Även om detta i vissa fall kan ses som en självklarhet i att 

delta i valen så varierar valdeltagande över Sverige (SCB A 2018). Detta medför att 

ämnet intresserar allt flera forskare att studera specifikt om valdeltagandet för att få 

en förståelse för vilken eller vilka faktorer som kan påverka individernas deltagandet. 

Intresset för att studera det politiska valdeltagandet har inte varit ett undantag för 

mig. Många gånger diskuteras det om den hotade demokratin och vikten i att ha högt 

valdeltagande för att kunna upprätthålla den representativa demokratin (Nilsson 2008 

s.1). Även om aktivt deltagande är en viktig indikator för demokratin så finns det 

andra aspekter som också kan påverka och hota det demokratiska styret. I denna 

studie är tanken att se närmare på andelen blanka röster i Sveriges kommunval 2014. 

Detta ämne är inget som har omtalas i större utsträckningar men för det viktigt att ta 

hänsyn till eftersom att den försvagar den representativa demokratin. Om det skulle 

resultera till att valdeltagandet skulle sänkas och blankröstningen ökar skulle det 

innebära att både den demokratiska styret och den representativa demokratin skulle 

hotas och försvagas (Nilsson 2008 s.4-5). Syftet med studien är att se om den 

socioekonomisk standarden påverkar andelen blanka röster. Genom att använda mig 

av den socioekonomiska modellen av Mcallister och Makkis (1993 s.24) är 

förhoppningen att kunna se om det finns ett samband mellan socioekonomiska 

standarder och blanka röster. Inriktningen för studien är att undersöka 

blankröstningen i kommunvalet 2014 och se över Sveriges samtliga 290 kommuner för 

att få en förståelse och inblick om socioekonomiska faktorer kan påverka eller har ett 

samband med en ökad blankrösning i de olika kommunerna. Med hjälp av teorin och 

tidigare forskning är tanken att på ett konkret sätt besvara forskningsfrågan och med 

hjälp av hypoteser testa sambandets styrka.   
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1.1 Bakgrund  

Om vi ser över tid har Sveriges valsystem, rösträttenshistoria och valdeltagandet 

förändrats och utvecklats. Inledningsvis var inte valsystemet utformat och framtaget 

för att alla skulle ha möjligheten till att delta. Detta valsystem framtogs för män som 

var 30 år och tjänade 800kr per år eller ägde jordbruk för ett vist värde. 

Framtagningen för valsystemet skedde på 1800 –talet genom tvåkammarsystemet och 

innebar att männen i 30 års ålder endast fick rösta för den andra kammaren 

(Valmyndigheterna A 2018). År 1919 infördes allmänna och lika rösträtt. Rösträtten 

betydelse medförde att alla medborgare som översteg rätt ålder och var män fick delta 

i allmänna politiska val. Utvecklingen upphörde inte där utan det politiska systemet 

fortsatte att utvecklas och allt fler folkgrupper fick möjlighet att delta i det politiska 

styrelseskicket. Framstegen ledde till att året 1921 var första riksdagsvalet alla kvinnor 

fick delta i (Valmyndigheterna A 2018). Utvecklingen medförde en större möjlighet för 

valsystemet att föra med sig ett representativ demokrati i Sverige. Detta resulterar till 

att all den offentliga makten ligger i händerna på folket där möjligheten för att 

påverka i politiken ligger på deltagandet. Om deltagandet är lågt blir den politiska 

representationen svagare, vilket medför problematik för politiken där förtroendet för 

styrelseskicket kan minska och med det föra med sig ett svagare representation 

(Bengtsson 2008 s.11-13). För att ha möjlighet att kunna upprätthålla den 

representativa demokratin blir valdeltagandet en avgörande roll i samhället. Dock kan 

andra faktorer som blankröstning hota den representativa demokratin. Politiker har 

inte möjligheten att representera några mandat för den andel av befolkning som har 

röstat blankt (Valmyndigheterna B 2018). Detta av anledning till det inte finns någon 

vetskap för vad dessa människor står för. Av det skälet medför det intresse att studera 

vidare i det politiskt deltagande, vilket har lett till att denna studie inriktar sig på 

politiskt deltagande med fokus på blankröstning i kommunvalet 2014. Intresset i 

valåret 2014 är dels för att deltagandet var relativt högt men även för att 

blankröstning har funnits i det politiska valsystemet men har inte förrän 2006 

presenterats för sig själv utan räknades förut in som ogiltiga röster 

(Valmyndigheterna B 2018). Vilket medför synsättet på blankröstningen kan ha 

utvecklats under två valperioder. En annan anledning till att ämnet om blankröstning 
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intresserades var av anledning till att ämnet är relativt outforskat ämne inom Sverige. 

Många studier som gjorts på blankröstning har skett utanför Sverige och inriktar sig 

oftast på de länder där valsystemets utformning är framtaget medhjälp av obligatorisk 

valdeltagande. I Sverige finns det inget krav på att delta, däremot finns det olika krav 

för att ha en möjlighet i att delta. För att vara röstberättiga i riksdagsvalet tillexempel 

så måste den deltagaren vara 18 år eller äldre. Ett annat krav för att kunna delta i 

riksdagsvalet är att deltagaren måste vara svensk medborgare eller ha varit 

folkbokförd i Sverige för att ha möjlighet att delta (Riksdagen A 2018). I 

kommunalvalet är förutsättningarna för deltagandet annorlunda. För att vara 

röstberättigad i kommunalvalet måste du vara 18 år eller äldre och svenskt 

medborgare, dock räcker det med att du har varit folkbordförd i Sverige i 3 år för att 

vara röstberättigade (Valmyndigheterna C 2018). 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet men studien är att få en djupare förståelse och inblick över vilka faktorer som 

kan påverka blankröstning i Sverige. Studiens utgångspunkt kommer att ligga i att 

undersöka Sveriges blankröstningen i kommunalvalet 2014. Genom att teori-pröva 

Mcallister och Makkis teori om den socioekonomiska modell är tanken att se om det 

finns ett samband mellan blanka röster och socioekonomiska faktorer.  

Frågeställning 

• Påverkar socioekonomiska standarden andelen blanka röster? 

1.3 Hypoteser 

Genom att grunda hypoteserna från teorin om den socioekonomiska modellen och 

forskningsfrågans är tanken att medföra enkelhet att följa upp utfallet av resultatet.  

Eftersom studiens utförande kommer ske med hjälp av tre kontrollvariabler gentemot 

den beroende och oberoende variabeln kommer även fyra hypoteser att framtas. Detta 

eftersom att det kan finnas flera olika utfall till varför blankröstning ske men även för 

att pröva den oberoende variabeln.  

H1 – Medelinkomsten inom respektive kommun påverkar graden av blanka röster.  

H2 – Befolkningstäthet påverkar graden av blankröster. 
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H3 – Andelen utrikesfödda har betydelse för den ökade blankröstningen.  

H4 –Valdeltagandet har betydelse för graden av blanka röster. 

1.4 Avgränsningar 

När studiens utgångspunkt handlar om att studera 2014 kommunalval med fokus på 

blanka röster medför det ett ganska brett spektrum av valbara inriktningar som kan 

tas. Dock måste studien avgränsas för att det ska finnas en möjlighet till att slutföra 

studien i avsatt tid. I denna studien kommer avgränsningarna framförallt att handla 

om vilka variabler som väljs ut, detta av anledning till att det finns så många olika 

ingångsvinklar för att studera vad som kan påverka blankröstning. Med det motivet 

blir valet för hur många och vilka variabler avgörande för avgränsningen i studien. 

Dessa variabler framtogs framförallt medhjälp av den teoretiska utgångspunkten för 

uppsatsen där socioekonomiska faktorer blev den inriktning som lämpades bäst för 

studien. Även om avgränsningen för vilket område variablerna skulle ligga på 

innebar det att den socioekonomiska faktorer har ett väldigt brett span av områden 

som kan ses över och valet blev därför att endast använda mig av fyra områden som 

ska ses över med inriktning på socioekonomiska faktorer. Som nämnt ovan så kan 

valet av att studera blankröstning ske på mer än ett sätt, en inriktning som studien 

kunde ha tagit  hade varit att se blankröstning över tid och därför jämföra olika valår 

men för att avgränsa studien blev valet att endast studera ett valår. Vilket valår som 

skulle sättas i fokus och studeras valdes ut av olika anledningar, dels för att det var 

Sveriges senaste kommunalval men även att förgående valperioder inte har haft 

samma synsätt gällande blankröster då det tidigare räknades in som ogiltiga röster.  

 

Även om avgränsningar för studier är en väldigt viktig process för att genomföra en 

relevant och empirisk studie blev valet att inte avgränsa vilka kommuner som skulle 

ses över. Sveriges alla 290 kommuner kommer att ses över av anledning till att öka 

reliabiliteten och att urvalet ska vara representativt. Detta för att minska möjligheten 

till att tillfälligheter påverkar resultatet som framtas.    
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2 Teori  
I detta avsnitt kommer den valda teorin att inledningsvis beskrivas och belysas för att sedan 

kunna redogöra den teorianknytning som kommer att genomföras i studien. Utformning för 

detta avsnitt kommer även att byggas upp med hjälp av tidigare forskning som berör studiens 

utgångspunkt som handlar om att se närmare på blankröstning under 2014 Kommunalval.   

 

Studien kommer vara en teoriprövande undersökning med hjälp av Mcallister och 

Makkis teori om den socioekonomiska modell. Innebörden för vad en teoriprövande 

studie handlar om grundar sig i att välja ut en teori som lämpas för att prövas i den 

studie som utförs. Genom att använda sig av hypoteser i studien medför det en 

enkelhet i att pröva dessa ställt mot teorin för att se om dess utgångspunkt stärks eller 

försvagas. Det viktiga i en teoriprövande studie är att vara medveten om att teorin 

ligger i centrum för att studera det materialet som framställs (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, Wängnerud 2012 s.40).    

 

Den teori som valts att användas under studien grundar sig i Mcallister och Makkis 

(1993 s.23) studie om blankröstning. Genom att ha studerat blanka röster har de 

kunna framställa modeller där de menar på att tre huvudområden kan vara 

bidragande för att blankröstningen ökar. De tre kategorierna som beskrivs är den 

institutionella, den socioekonomiska och den politiska protest modellen. Av dessa tre 

kategorier kommer dock endast den socioekonomiska modellen vara den teoretiska 

utgångspunkten för studien och därmed den enda som kommer att teori prövas. Även 

om bara en av kategorierna kommer att användas kommer var och en av kategorierna 

att beskrivas för att få en förståelse och inblick i vad dessa innebär och varför de har 

uteslutets ut studien.   

2.1 Den Socioekonomiska modellen  

Den första modellen som Mcallister och Makkis (1993 s.26) använder sig av är den 

Socioekonomiska modellen. Denna modell grundar sig i att koncentrera sig på 

kategorierna som kön, ålder och socioekonomisk status. Enligt Mcallister och Makkis 
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(1993 s.26) menar de på att ålder kan ha en bidragande effekt på valdeltagandet och 

blankröstningen av anledning till att yngre många gånger inte har anknutit ett lika 

starkt band mellan de olika partierna. Vilket leder till att de möjligtvis inte har hunnit 

få en partisympati och kan av den anledningen bidra till en ökad blankröstning. Kön 

är också en faktor som påvisat i tidigare studier kan ha en inverkan på deltagandet då 

fler män deltar och involveras i vissa frågor, vilket också kan påverka blankröstningen 

då färre deltar. Den socioekonomiska statusen har också enligt Mcallister och Makkis 

(1993 s.27) en inverkan på både valdeltagande och blankröstningen. Bland annat 

nämner dem om den socioekonomiska utvecklingen och urbaniseringen. De menar på 

att urbanisering gynnar valdeltagandet om det finns en bred cirkulation bland 

befolkningen, detta eftersom att information på ett lättare sätt kan spridas. Utbildning 

och läskunnighet räkans även in i denna kategori som en faktor som kan ha en väldigt 

stor påverkan på både möjligheten till att delta i valen men även förutsättning till 

deltagandet. Det Mcallister och Makkis (1993 s.27) även belyser är att 

socioekonomiska faktorer kan ligga till stor grund till att vissa ställer upp och röstar 

medans andra inte gör det. Vanligtvis så visar det sig att individer med lägre 

socioekonomisk status inte är lika benägna till att rösta om den socioekonomiska 

standaren är låga (Mcallister, Makkis 1993 s.23).  

 

För denna studie kommer den socioekonomiska modellen vara den centrala teorin för 

studien. För att på bästa möjliga sätt kunna applicera teorin på studien har variablerna 

för studien valts ut medhjälp av den socioekonomiska modellen. Den oberoende 

variabeln som kommer att prövas mot den beroende variabeln är medelinkomsten i 

Sveriges alla kommuner. Sedan kommer kontrollvariabler att ställas mot 

medelinkomsten för att pröva sambandets styrka. Kontrollvariablerna som 

utformades med hjälp av den socioekonomiska modellen och den tidigare forskning 

resulterade i befolkningstäthet och andelen röstberättiga som är utrikesfödda. Sista 

kontroll variabeln som valdes att inkludera vart valdeltagande. Variabel som mäter 

valdeltagandet valdes att ta i beakta var av anledning till att tidigare forskning har 

kunna påvisa att denna variabel har en stor betydelse och inflytande för 
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blankröstningen, vilket också har påvisat att valdeltagandet kan förklara variationen i 

blankröstningen.    

2.2 Den institutionella modellen 

Den andra modellen som Mcallister och Makkis framför och belyser är den 

institutionella modellen. Denna kategorin handlar om att fokusera på valsystemets 

utformning av vallagar. När utformningen för valsystemen ser olika ut menar de på 

att detta blir en bidragande effekt till aktiviteten av deltagandet då alla inte har 

förutsättningen att delta i val eller tvärtom att alla måste delta (Mcallister, Makkis 

1993 s.24). I dag finns det länder där valsystemet är utformat medhjälp av obligatorisk 

valdeltagande, vilket innebär att den enskilda individen mer eller mindre är 

påtvingad att delta i val för att inte få konsekvenser om det väljer att inte delta. Dessa 

konsekvenser varierar mellan länderna som har obligatorisk valdeltagande men 

Mcallister och Makkis (1993 s.24) menar på att detta kan vara en bidragande effekt till 

att blankröstningen ökar i de länder som har obligatorisk valdeltagande. Denna 

ökning kan enligt Mcallister och Makkis (1993 s.25) bero på att de som deltar inte 

möjligtvis är aktiva i det politiska styret och väljer av den anledningen att rösta 

blankt. Mcallister och Makkis (1993 s.25) nämner även att om det politiska valsystemet 

utformning är för komplex medför även det till en potentiell följd till att blankröstning 

ökar. Även om dessa utgångspunkter kan kännas självklara så sträcker sig den 

institutionella modellen sig längre och handlar även om hur många partier som deltar 

och hur jämt eller konkurrenskraftigt valet ses sig vara. Om konkurrens finns menar 

Mcallister och Makkis (1993 s.25) att det bidrar till att fler väljer att rösta, samt att 

deras röst kan ses som en mer ”betydelsefull röst” och väljer av den anledning till att 

inte rösta blankt.   

 

Eftersom att studiens utformning grundar sig i att studera om den socioekonomiska 

faktorn påverkar andelen blanka röster i kommunalvalet kommer fokusera i studien 

ligga på det. Det för med sig att den institutionella modellen inte kommer att prövas 

och användas för denna studie. Problematiken med att använda sig av den 

institutionella modellen är att studien inte kommer på ett empiriskt sätt kunna pröva 
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denna kategori till fullo och har därför valts bort. Om detta kan påverka 

blankröstningen kommer tyvärr inte heller kunna besvaras då denna kategori inte 

kommer vara en utgångspunkt.  

2.3 Den politiska protest modellen 

Den sista kategorin som Mcallister och Makkis (1993 s.27) framför är den politiska 

protest modellen. Den politiska protest modellen grundar sig i att vissa forskare 

hävdar att icke-väljare eller mindre aktiva väljare många gånger vill protestera mot 

det politiska systemet och har möjligheten till det genom blankröstning. Vilka orsaker 

som kan ha bidragit till att de enskilda individerna vill protestera kan ha flera 

faktorer. Mcallister och Makkis (1993 s.27) menar på att det många handlar om att 

valsystemets utformning inte är framtaget för att gynna alla valdeltagare. Påföljden av 

det utfallet har många gånger resulterat till att motståndsrörelser framställs 

(Mcallister och Makkis 1993 s.27).   

 

För att ha möjlighet att kunna kategorisera om valdeltagaren hamnar i den politiska 

protest modellen hade den mest lämpade strategin varit att möjligtvis utformat 

studien annorlunda för att på ett gynnsamt sätt kunna applicera teorin på studien. Då 

denna teori inte går att tillämpa i den utsträckning som förväntas så blir valet även 

här att utesluta den politiska protest modellen.   

2.4 Tidigare forskning 

Av anledning till att området för blanka röster är relativt ostuderat i Sverige har valet blivit att 

se över tidigare forskning som skett utanför Sveriges gränser och fokus har legat på att finna 

tidigare forskning som berör eller använder sig av Mcallister och Makkis tre olika modeller.  

 

Den första studien som kommer presenteras är en banbrytande studie skriven av 

Mcallister och Makkai (1993 s.24) där undersökningen handlar om att granska 

Australien blankröster. Då Australien är en av de länder med högst blankröstning 

gällande ett demokratiskt land så blev Mcallister och Makki (1993 s.25) intresserade 

att se närmare på orsaker som kan ha påverkat ökandet av blankröstning. Genom att 
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ha framställt tre olika inriktningar som kan påverka blankröstningen har hypoteser 

framställt med hjälp av dem. De tre modeller som har utformats är den institutionella, 

socioekonomiska och den politiska protestantiska modellen. Dessa tre modeller är 

beskrivna i tidigare del av teori avsnittet. Där den institutionella modellen grundar sig 

i utformningen av valsystemet, socioekonomiska modellen centreras sig i områden 

som kön och socioekonomiska status och den politiska protestantiska modellen 

grundar sig i att se blankrösning som en protest. Det som framställdes i studiens 

resultat var att den institutionella och den politiska protestant modellen inte fick 

någon större samband på blankröstning. Det som däremot framkom i resultatet var att 

de socioekonomiska modellen stödjer de hypoteser som framtogs och samband kunde 

sammankopplas. Det som framkom tydligast var att invandrare med låg 

språkkunnighet många gånger röstade blankt i större utsträckning, vilket Mcallister 

och Makkai (1993 s.31-32) anknöt till att valsystemets utformning kunde ha en stor 

inverkan på den ökade blankröstningen.          

 

En annan studie som undersökt förklararingar till blankröster är Timothy J. Power och 

James C. Grand som studerade blankröstning i Latinamerika. Power och Grand (2007 

s.433) menar på att de flesta studier som gjorts på ogiltiga eller blanka röster har riktas 

sig mot länder som USA, Australien och delar av Europa och av den anledningen valt 

att istället inrikta sig på Latinamerika. Genom att använda sig av teorin som Mcallister 

och Makkai har framställt är tanken att genom dessa tre modeller ger en inblick i den 

Latinamerikanska valdeltagandet. Med hjälp av att se på flera olika länder i 

Latinamerika har de valt att jämföra styrelseskicken mellan länderna för att se om det 

kan ha en påverkan på andelen blanka röster. Detta tillvägagångsätt kopplades ihop 

med den institutionella modellen. Resultatmässigt framkom det ett samband mellan 

blankröstning och den institutionella modellen, blankröstningen minskar i många fall 

i de länder där valsystemen är ”förenklat”. Om den enskilda individen inte måste 

anstränga sig för att delta under val minskar även blankröstningen (Power, Grand 

2007 s.438). När det såg över den socioekonomiska modellen valde det att se över 

variabler som inkluderade bland annat urbanisering och inkomst. Varför 

urbaniseringen valdes ut i studien var av anledning till att de i tidigare studier ha 
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framfört att de enskilda individerna många gånger deltar i politiska organisationer i 

större utsträckning när det lever närmare inpå varandra. I studien framkom det ett 

generellt starkt samband mellan deras hypoteser. Övergripande kunde det se att 

urbaniseringen hade ett inflytande på blankröstningen, vilket innebar att 

urbaniseringen tenderade till att öka andelen blanka röster (Power, Grand 2007 s.439). 

Forskarna valde även att inkludera den sista modellen som innefattade den politiska 

protestant modellen. I denna kategori valde de att se över egenskaper hos den 

politiska regimen, vilket innebär att det såg på variabler som involvera legitimitet, 

prestation och politiskt våld. Hypotesen och förhoppningen med denna kategorin var 

att se om missnöjda väljare var mer benägna att rösta om politiska regimer presterat 

sämre. Att se över prestationen för regimen var lite svårt att säga med säkerhet att det 

fanns samband och av den anledningen fastställde dem inte att det fanns en påverkan 

eller samband mellan dem (Power, Grand 2007 s.440).   

 

På ett liknande sätt har Fredrik Uggla (2008 s.1141) studerat blankröstning. Studiens 

utgångspunkt handlar om att få en kännedom om ogiltiga röster för 

extraparlamentariska partier. Genom att ha studera över 200 val från Västeuropa, 

Australien, Nya Zeeland och Amerika var tanken att undersöka om fyra 

uppsättningar av faktorer kan omfatta det valbeteende som varit i det 

parlamentariska valen. I tidigare studier har Uggla (2008 s.1145) uppmärksammat att 

det vanligaste tillvägagångsättet har varit att använda sig av två förklaringsmodeller. 

De största utgångsvinklarna har varit att se det utifrån utbildning och den politiska 

miljön. Med hjälp av detta betraktningsätt har Uggla (2008 s.1146) kunnat bryta ut 

fyra dimensioner för att kunna studera närmare på blankröstning och valbeteende i 

parlamentariska val. Genom att utforma hypoteserna med hjälp av ett kombinerat 

synsätt där fokus för socioekonomiska faktorer är en av synvinklarna men även att 

betrakta valdeltagandet som en ansträngning för väljarna. Utfallet för denna hypotes 

landar då i att beskåda resultatet som en effekt av socioekonomiska faktorer. Detta 

synsätt baseras på betraktningar av att socioekonomiska faktorer har påvisat i tidigare 

studier att förutsättningar och förmåga för att utfärda en giltigt röst inte är lika stor 

när socioekonomiska faktorer är lägre (Uggla, 2008 s.1145). Detta blir också den första 
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dimensionen och benämns som den inkompetenta dimensionen. Den andra hypotesen 

som framtogs grundades sig i att se på väljarens egenskaper, vilket också leder till att 

den betraktas  som den sociala dimensionen. Politiska systemets dimensionen blir den 

tredje modellen där hypotesen är att se närmare på förklaringar som ligger i valets 

egenskaper. Den sista hypotesen och modellen är den politiska dimensionen som 

framtas i studien. Hypotesens framtagande grundar sig i att spekulera i väljarnas 

enskilda motiv till att inte nyttja rösten den enskilda individen har (Uggla, 2008 

s.1146). Resultatmässigt framkommer det tydligt att alla dimensioner har en inverkan 

eller påverkan till en ökad blankröstning. Dock anser Ugglas (2008 s.1156) att det finns 

för svaga samband för att till fullo påstå att detta stämmer. Den starkaste anledningen 

och också den anledningen som Ugglas (2008 s.1157) menar på är den mest 

bidragande effekten till blankröstningen är den politiska dimensionen.  

 

Den sista forskningen som kommer att presenteras är skriven av Timothy J. Power 

och J Timmons Robert (1995 s.795) och handlar om blankröstningen och lagstiftningen 

i Brasilien mellan åren 1945 och 1990. Forskningens utförande har disponerats genom 

att använda sig av andra forskares vyer om blankröstning som har involverat 

kategorier som politisk protest eller som en skapelse av sociala strukturer. Genom att 

bruka dessa tolkningar strukturerade Power och Roberts (1995 s.795) upp hypoteser 

som lämpades för studien men tillägger även institutionella faktorer för studien. 

Inledningsvis presenterar dem den institutionella modellen där det beskriver brister i 

valsystemet där det under vissa årtionden har påvisat att det politiska valsystemet 

gynnade befolkningen med högre socioekonomiska standarder. Det har medför att 

systemet har förändrats under åren. Bland annat har Brasiliens valsystem obligatoriskt 

omröstning vilket innebär att alla måste delta i valet om inte den enskilda individen 

vill ha några negativa påföljder. Detta blir en av de hypoteser som framtas och ses 

närmare på  (Power, Roberts 1995 s.800). I den socioekonomiska modellen har de 

genom att titta tillbaka i Brasiliens historia sett att utvecklingen för landet har 

utvecklas saktare av anledning till att den ekonomiska förutsättningen inte har 

funnits. Det har resulterat till att flera medborgare i landet har varit eller är 

fungerande analfabeter vilket också kan påverka blankröstningen (Power, Roberts 
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1995 s.801). I den institutionella modellen såg Power och Roberts (1995 s.810) att för 

varje nytt parti som företräde i kongressen ökade blankröstningen. Dock kunde det 

inte med säkerhet säkerställa att den obligatoriska valdeltagandet bidrog till 

blankröstningen men antyder att fallet har ökat efter införandet. I den 

socioekonomiska modellen såg de ett betydligt större samband mellan andelen blanka 

röstning och analfabeter. De menade på att analfabeter indikerade ett utfall för ökad 

blankröstning om mer analfabeter fanns (Power, Roberts 1995 s.12).       

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
Den tidigare forskningen som har presenterats och valts ut har baserat på den teori 

som kommer att teori prövas i studien. Till följd av att samtliga tidigare studier har ett 

underlag i socioekonomiska faktorer kan det medföra en enkelhet i att analysera 

Mcallister och Makkis teori om den socioekonomiska modellen. Den tidigare 

forskningen ger mig även möjlighet att förstärka teori prövningen som kommer att 

genomföras för att undersöka om socioekonomiska standarder påverkar 

blankröstningen i Sveriges kommunval 2014.   
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3 Metod  
Nedan kommer materialinsamlingen att presenteras, den valda metoden att beskrivas och 

belysa varför den valda metoden lämpar sig för studien men även innebörden av metoderna.  

 

Utformningen för studien kommer att grunda sig i att utgå från en kvantitativ studie.  

Valet av att använda sig av en kvantitativ studie är av anledning till att studiens 

kommer att behandla insamlad datamaterial i form av statistik. En kvantitativ studie 

baseras på statistik där generaliserbara resultat är en av de sakerna som efter söks. 

Utgångspunkten för en kvantitativ studie är att analysera information om 

verkligheten där utgångspunkten är att analysera verkligheten från en 

objektivsynvinkel. Kvantitativ studie kännetecknas oftast också som ett ämne som 

överblickar över något brett för att se om det finns samband och genom det försöka få 

en klarhet i vad som kan ha påverkat eller påverkar utfallet i resultatet. Även om det 

vanligaste tillvägagångsätten för insamlingen på materialet ofta förekommer med 

hjälp av enkäter kommer studiens insamling som nämnt ovan ske med hjälp av data 

insamlat material (Djurfeldt, Larsson, Stärnhagen 2010 s.19-20).  

3.1 Vetenskapsgrund 

Studiens vetenskapsgrundande utgångspunkt kommer att baseras på en av de två 

vanligaste huvudinriktningarna som är positivistisk. Utgångsläget för en positivism 

grundar sig i att tro på den absoluta kunskapen, vilket leder till att utgångspunkten är 

att nå en så säker kunskap som möjligt med hjälp av en kvantitativ utgångspunkt. Det 

är bättre att materialet är litet och att kunskapen är fast istället för tyckande, 

spekulationer eller osäkerheter (Thurén 2007 s.16-17). Studien kommer även att beröra 

och grunda sig i en deduktiv ansats. Innebörden av deduktiv ansats är att framställa 

logiska slutsatser som benämns premisser för att sedan jämföra om premisserna 

betraktas giltiga i den logiska sammanhängandet. Den deduktiva ansatsen behöver 

trots allt inte överensstämma med verkligheten. Dock kommer den deduktiva 

användningen ske med hjälp av hypotetisk-deduktion som fungerar på ett liknande 

sätt som premisser, skillnaden är i detta fall skapas hypoteser eller gissningar för att 
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jämföra och se om hypoteserna stämmer överens med verkligheten. Genom att ställa 

upp olika hypoteser som sedan prövas mot verkligheten medför det ett verktyg som 

använder sig av både empiri och logik synsätt (Thurén 2007 s.29-30). Detta tar oss 

vidare till att se på den ontologiska och epistemologiska utgångspunkten i uppsatsen. 

Den ontologiska betydelsen baseras på att skåda det som antas existera eller skåda det 

som är verkligt där modellens bygger på två utgreningar (Bergström, Boréus 2012 

s.26). Eftersom att studiens utformande kommer ske via en positivistisk synvinkel 

skapar det en naturlighet att välja utgreningen realism, av anledning till att 

inriktningen bygger på att våra sinnen kan på ett metodiskt sätt se samban till en 

objektiv verklighet. Idealismen som är den andra utgreningen bygger istället på 

betrakta världen utifrån synvinklar och medför därför inte lika konkreta svar som då 

är tanken för denna uppsatts (Bergström, Boréus 2012 s.27). Detta tar oss vidare i att se 

på epistemologins grunder. Betydelsen för epistemologins grundar sig att få en 

förståelse eller kunskap om vårt vetande, vilket innebär att epistemologins 

utgångspunkt är att finna en så säker och trovärdig ansatts som möjligt för studien 

men även hur vi föreställer och ser på språket. Epistemologin har även den två 

huvudinriktningar som inriktar sig på empiristerna eller konstruktivism. I detta fall 

blir empiristen den intressanta utgreningen medans den konstruktivistiska inte 

kommer att betraktas i studien då inriktningen inte berör uppsatsen i den 

utsträckningen som är tänkt (Bergström, Boréus 2012 s.28). Skälet till att empiristen 

blir relevant för denna studie är av anledning till att den bygger på iakttagelse från 

våra sinnen eller utifrån de logiska synsättet och genom det kunna på ett konkret sätt 

analysera materialet som framtas (Thurén 2007 s.21).    

3.2 Begreppsförtydelse och operationalisering 

Av anledning till att blankröstning är ett område som inte har studerats i så stor 

utsträckning kan det medföra att området inte är så omtalat och kan därför behövas 

förtydligas för att minska misstolkningar av begreppet. Först och främst ska vi urskilja 

mellan blanka röster och ogiltiga röster då dessa röster räknas och ses lite olika. 

Ogiltiga röster har förändrats med tiden och nya regler kring bedömningen för vad 

som gäller för giltiga och ogiltiga röster kommer att börja gälla 2018 (Valmyndigheten 
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B 2018). För att en ogiltig röst ska kategoriseras som ogiltig måste väljaren ha röstat 

eller valt mer än ett partinamn på valsedeln. Ett annat sätt som också värderas som en 

ogiltig röst är om väljaren har valt att rösta på ett parti som inte valt att ställt upp på i 

riksdagsvalet eller kommunalvalet. Blankröster kategoriseras in i dem som valt blanka 

valsedlar som sedan väljer att inte skriva ned något på sedeln utan lämna in det 

blankt. Om det är skrivit ett partinamn på valsedeln räknas valsedeln direkt in som en 

giltig röst. Efter att ha presenterat resultatet för blankröstningen slås detta ihop med 

de ogiltiga rösterna, detta för att inte påverka mandatfördelningen mellan partierna 

(Valmyndigheterna B 2015). Så varför urskiljs dessa begrepp från varandra när 

valsedlarna resulteras i samma kategori. Detta av anledning till att den enskilda 

individen kan ha genomfört en ogiltigröst utan att vara medveten om utförandet, 

medans en blankröst många gånger handlar om att det finns en medvetenhet i sitt 

handlande. För att få en förståelse om begreppet blankröstning kommer en 

operationalisering att genomföras. Operationalisering innebär att på ett mer konkret 

sätt beskriva ett abstrakt begrepp för att underlätta analysen men även för att 

tolkningen av begreppet ska vara tydligt (Eliasson 2013 s.12-13). Eftersom att 

begreppet kan ses och tolkas olika för det med sig en naturlighet att operationalisera 

begreppet. Vissa anser att en blankröst handlar om en medvetenhandling medans 

andra menar på att det kan ha en koppling till en omedvetenhet gällande röstningen 

(Mcallister, Makkai 1993 s.27). I denna studie kommer blankröstning att ses som en 

medveten handling, sen om det är i protest eller om det är av anledning till att 

intresset för politiken sviktar kommer inte studien kunna besvara.  

Det sista begreppet som kommer att illustreras och operationaliseras är 

socioekonomiska faktorer. I huvudsak handlar socioekonomiska faktorer om 

klassifikationer som den enskilda individen har. Oftast baser socioekonomiska 

faktorer på kategorier som yrken, inkomst eller utbildning (SCB B 2018). Vilket 

kommer att diskuteras mera i metodkapitlet.  
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3.3 Validitet och reliabilitet 

I detta avsnitt kommer validitet och reliabilitet att beskrivas kortfattat om respektive begrepp 

och hur dessa begrepp kommer att betraktas i uppsatsen med även betydelsen av att ha en hög 

validitet och reliabilitet. 

 
För att kunna skapa en trovärdig studie måste en omsorgsfull och genomarbetad 

validitet och reliabilitet utföras för att öka resultatvaliditeten. Om detta inte skulle 

betraktas eller inte uppfyllas så tappar studien en bra vetenskapliggrund, vilket leder 

till att studiens trovärdighet kan sänkas (Esaiasson et al., 2015 s.57). För att minimera 

att studiens trovärdighet kan sänkas blir det avgörande att betrakta begreppsvaliditet, 

vilket innebär att de teoretiska begreppen måste överensstämma med indikatorerna. 

Även om operationalisering på begreppet genomförs och målet är att minimera 

möjligheten för att begreppsvaliditeten ska sänkas kommer de alltid att gå att 

ifrågasätta innebörden av begreppsvaliditeten, dock kommer detta bearbetas 

grundligt för att minska möjligheten för att sänka trovärdigheten (Esaiasson et al., 

2015 s.58). Detta leder oss vidare till validitetens innebörd. Enligt Esaiasson et al (2015 

s.57) är validiteten en av det mest centrala problemet för en empirisk studie och därför 

viktigt att betrakta. Validitetens definition handlar om att studien verkligen 

undersöker det som ska undersökas och inget annat. Problematiken enligt Barmark 

och Djurfeldt (2015 s.51) är att variablerna som väljs ut att studera inte går att till fullo 

motsvara det som mätas, det innebär att den valda teorin som kommer att appliceras 

på studien inte går till fullo att betrakta som enliga. Av den anledningen kommer det 

medföra svårigheter att använda sig av den valda teorin i den mån och utsträckning 

som hoppats. Genom att ha vetskap om att den teorin som väljs möjligtvis inte går att 

mäta i sin fulla utsträckning leder det till att betydelsen för vad som verkligen 

studeras blir en avgörande roll för att inte förlora eller tappa den vetenskaliggrunden. 

Det som kan uppenbara om inte teorin motsvarar de variablerna om är framtagna är 

en ökad risk för att mätfel kan framkomma och ställa till för studien (Barmark, 

Djurfeldt 2015 s.51). Därför kommer den valda teorin att omsorgsfullt bearbetas för att 

minimera systematiska mätfel i studien och av den anledningen har studiens valt att 

specifikt inriktat sig på den socioekonomiska modellen för att minimera systematiska 
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fel. De variabler som valts att prövas under studien har endast framtagits utifrån 

begreppsdefinitionen av Mcallister och Makkis (1993) socioekonomiska modell. Detta 

för att minimera systematiska fel och öka styrkan i begreppsdefinitionen. Av den 

anledningen kommer studien endas studera de insamlade data att betraktas för att 

öka validiteten och genom det assistera till att inte tappa vad som faktiskt ska 

studeras. Det som dock ska tas i beakta är att operationaliseringen på begreppet 

blanka röster är att detta begrepp kan ses och betraktas olika, vilket leder till att det 

inte går med säkerhet säga att det är en protest, medveten eller omedveten handling.    

 

Reliabiliteten bygger istället på tillförlitlighet på att mätningar som gjorts är korrekta. 

Det innebär att relevansen för hur frågan besvaras inte blir den centrala utan att 

mätningen i studien är så korrekt som möjligt. För att kunna öka reliabiliteten behöver 

de finnas en hög frånvaro av slumpmässiga fel för att minska chansen till att studiens 

utfall skett av tillfälligheter som påverkar slutresultatet. Det innebär att om någon 

efterskapade denna studie eller gör liknande studie ska dem kunna få ut liknande 

resultat som jag fått fram medhjälp detta materialinsamling (Djurfeldt, Larsson, 

Stärnhagen 2010 s.104). I detta fall blir materialinsamlingen en viktigt pelare av 

anledning till inte kunna förvränga resultatet och att urvalet är representativt för att 

kunna minska chansen av tillfälligheter påverkar slutresultatet (Thure 2007 s.26). För 

att öka reliabiliteten är tanken att undersöka Sveriges alla kommuner för att öka 

trovärdigheten i materialinsamlingen men även att urvalet ska vara representativt och 

minska möjligheten till att tillfälligheter påverkar resultatet. En annan åtgärd för att 

öka mätningarna för studien är att det inte kommer behöva göras någon omkodning 

utan statistiken kommer i grunden bearbetas utifrån de intagna materialet.    

3.4 Analysmetod 

För att på ett konkret sätt ha möjlighet att analysera det insamlade materialet så 

kommer analysverktyget utgå från ett kvantitativt metod. Eftersom att studiens 

utgångspunkt handlar om att analysera andelen blanka röster och undersöka om 

socioekonomiska standarden påverkar andelen blanka röster i de olika kommunerna 

kommer kontrollvariabler att behövas. Detta resulterar till att analysens utformning 
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kommer att ske med hjälp av att stegvis analysera variabel för variabel genom 

univariat analys. För att uppfylla målet att studera om det finns ett samband eller en 

bidragande effekt till vad som kan påverka blankröster i Sverige kommer bivariat 

analys genomföras och en multivariat analys, detta kommer nedan att förtydligas 

vilken innebörd modellerna har och hur utförandet ska ske.  

 
3.4.1 Variabel beskrivning  

Syftet med studien är att undersöka och analysera det senaste kommunvalets 

blankröstning i Sveriges 290 kommuner för att se om det finns ett samband till en 

ökad blankröstning i de olika kommunerna eller om det möjligtvis finns en 

bidragande effekter till en ökad blankröstning. För att ha en möjlighet att studera 

blankröstning i Sveriges alla kommuner kommer analysen att genomgå olika etapper 

för att succesivt kunna studera det utfall som framkommer. Eftersom att all 

materialinsamling bygger på statistik som nämnt ovan kommer utformningen för 

studien bygga på en kvantitativ studie. Därefter kommer en univariat analys att 

genomföras eller en så kallad beskrivande statistik. Univariat analys handlar som om 

att presentera eller analysera materialet genom att kolla på en variabel i taget. Genom 

att analysera en variabel åt gången ger det en möjlighet att kunna beskriva statistikens 

olika variationer och egenskaper (Djurfeldt, Larsson, Stärnhagen 2010 s.39). Den 

beroende variabeln i denna studie kommer att vara andelen blankröster i Sveriges 

samtliga 290 kommuner och kommer att med hjälp av en tabell presenteras i 

analysavsnittet. Därefter kommer även den oberoende variablerna att presenteras via 

en tabell för att få en beskrivning av vardera variabel. Den oberoende variabeln som 

kommer att analyseras med hjälp av en univariat analys är medelinkomsten i Sveriges 

alla kommuner. Valet för den oberoende variabeln har framtagits av anledning till att 

den beskriver och baseras inom kategorin för socioekonomiska standarder. Detta 

medför en enkelhet till att besvara forskningsfrågan om socioekonomiska standarder 

påverkar blankröstningen och har därför valts som den oberoende variabel. Det har 

även påvisat i tidigare forskning att det finns ett samband mellan inkomst och 

blankröster vilket gör det intressant att se om detta stämmer överens. För att ha en 

potentiell chans till att se och pröva styrkan i sambandet mellan den beroende och 

oberoende variabeln behövs kontrollvariabler. Dessa kontrollvariabler utformades 
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med hjälp av den socioekonomiska modellen och begreppet socioekonomisk 

standarder. Den första variabeln som framställdes är befolkningstäthet. Denna 

variabel kommer att konstrueras med hjälp av insamlat material från både 

befolkningsmängden i varje kommun men även arean från respektive kommun. Detta 

för att kunna räkna ut antalet personer per km2, alltså befolkningsmängden/arean= 

personer per km2  (befolkningstäthet). Andelen röstberättiga som är utrikesfödda är 

den andra kontrollvariabeln som kommer att användas. Även denna variabel 

framställdes med hjälp av teorin. Av anledning till att utfallet på andra studier ha 

kunna påvisa att andelen utrikesfödda har en påverkan på blankröstningen och 

kategoriseras in i den socioekonomiska modellen medförde det ett intresse att se 

närmare på den variabeln. Valdeltagande är den sista kontrollvariabeln som framtogs. 

Denna variabel konstruerades inte fram utifrån den socioekonomiska modellen utan 

framtogs för att kontrollera om graden av valdeltagande kan förklara variationen i 

blankröstningen.    

 

3.4.2 Bivariat analys 

För att studera sambandet mellan andelen blanka röster och medelinkomsten kommer 

en bivariat regressionsanalys genomföras. Innebörden av att göra en bivariat analys är 

att i detta fall studera samband eller så kallade korrelationer mellan två variabler 

(Djurfeldt, Larsson, Stärnhagen 2010 s.137). Eftersom att studiens utformning bygger 

på att besvara forskningsfrågan om socioekonomiska standard påverka 

blankröstningen måste en bivariat analys genomföras för att se om det finns ett 

samband mellan den beroende och oberoende variabeln. Som presenterats ovan 

valdes variabeln medelinkomst ut för att testas detta samband. En bivariat analys ger 

möjlighet till att söker efter att finna samband eller korrelationer mellan två variabler. 

Vid utförandet av den bivariata analysen är det viktigt att observera om sambanden 

är ett reellt orsakssamband eller om det enbart har framkommit ett samband som 

beror på tillfälligheter, det vill säga ett skensamband (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen 

2010 s.137-138). För att ett samband mellan variablerna ska kunna uppkomma eller 

medföra en orsaksrelation måste minst en variabel förändras i en annan variabel. I 

analysavsnittet kommer den bivariata analysen framföras med hjälp av ett scatterplot 
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för att tydliggöra det resultat som framställs. Genom denna metod kommer det även 

vara möjligt att se om det finns en korrelation mellan andelen  blankröstning och 

medelinkomsten i Sverige.  

 

3.4.3 Multivariat analys  

Den sista etappen som kommer att genomföras som analysmetod är den multivariata 

analysen som används för att fina samband. En multivariat analys baseras i en 

analysmetod som används för att pröva sambandsanalyser på fler än två variabler åt 

gången. Vilken sambandsanalys som kommer att utföras i studien grundar sig i hur 

de olika variablerna beskrivs och beror på vilken skala de ligger på, vilket blir en 

viktig pelare i studien för att på rätt sätt analysera materialet.  När utformningen för 

studien bygger på kvantitativ studie medför det att endast två valmöjligheter för 

mätnivåer finns. I detta fall innefattar det intervall eller kvotskala. Intervallskala 

förknippas oftast med att mätta temperaturer eller möjligtvis årtal, vilket resulterar till 

att denna skalnivå inte kommer vara av intresse för denna studie. 

Användningsområdet för kvotskala berör istället områden som tillexempel ålder då 

den ofta utgå från en nollpunkt och berör aldrig saker under noll och genom det kan 

representera en högsta mätnivån (Djurfeldt, Larsson, Stärnhagen 2010 s.43). De 

variabler som kommer att analyseras och bearbetas är 2014 blankröstning i alla 

kommuner, befolkningstäthet, medelinkomsten i vardera kommun, andelen 

röstberättiga som är utrikesfödda och valdeltagande. Detta resulterar till att redan i 

detta stadium kan vi konstatera att alla variabler ligger på kvotskala och är 

kvantitativa av anledning till att det går mäta avstånd mellan de olika positionerna, 

alltså ekvidistant (Djurfeldt, Larsson, Stärnhagen 2010 s.44). Eftersom att studiens 

grund bygger på att analysera och se om socioekonomiska standarder påverkar 

andelen blankröster i Sveriges kommunval 2014 kommer den beroende variabeln vara 

blankröstningen och den oberoende variabeln kommer vara medelinkomsten i 

Sveriges alla kommuner. Resterande tre variablerna som innefattar befolkningstäthet, 

medelinkomsten i vardera kommun, andelen röstberättiga som är utrikesfödda och 

valdeltagande kommer att användas som kontrollvariabler. Valet av att använda sig 

av kontrollvariabler ligger i att det många gånger finns fler anledningar till att utfallet 
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av resultatet har framställt. För att kunna stärka detta resultat eller se om det finns fler 

faktorer som påverkar eller inte påverkar i detta fall blankröstningen i Sverige 

kommer kontrollvariablerna att användas. Genom att använda sig av 

kontrollvariabler medför en möjlighet att testa socioekonomiska faktorer i en större 

utsträckning än att endast testa en oberoende variabel mot en beroende. Detta leder 

till att den bäst lämpade sambandsanalysen för studien är en linjär regressionsanalys. 

Detta av anledning till att den analysmodellen kan analysera samband mellan mer än 

två kvantitativa variabler (Barmark, Djurfeldt 2015 s.160). Innebörden för linjär 

regressionsanalys är att studien studerar något linjärt, alltså att detta går att beskrivas 

medhjälp av en rät linje. U-samband är ett annat sätt att studera samband på och 

baseras på att denna linje stiger för att därefter sjunka och formas med hjälp av detta 

till ett u. Detta U-samband kan vara en uppgående trend eller neråtgående och kallas 

då för ett omvänt U-samband. Oftast används denna metod för att studera t.ex. 

livscykel först ett ökande värde som sedan sänks (Djurfeldt, Larsson, Stärnhagen 2010 

s.164). Däremot ger prövningen av regressionsanalysen inte svar på om x betingar y. 

Däremot medför den variation i y som sedan läggs tillbaka på x för att se om 

avspeglar relationen i populationen (Djurfeldt, Larsson, Stärnhagen 2010 166).   

För att studera de valda indikatorernas effekt på den andelen blanka röster kommer 

den ostandardiserade betakofficienten tas i beaktande. Det den ostandardiserade 

betakoffienten (kommer vidare att benämnas som B-värde) mäter den effekten på 

lutningen som finns (Djurfeldt, Larsson, Stärnhagen 2010 s.264).       

3.5 Materialinsamling 

Eftersom att studiens utformning bygger på att analysera och studera det senaste 

kommunalvalets blankröstning i Sveriges alla kommuner kommer 

materialinsamlingen baseras på statistik. De inhämtade data om blankröstning i 

Sveriges 290 kommuner kommer ske med hjälp av valmyndigheternas hemsida. 

Genom att samla in statistik om valdeltagande i vardera kommuner kommer det ge 

möjlighet att se hur befolkningen har röstat och genom det granska blankröstning i 

vardera kommun. För att ha en möjlighet att kunna studera vad som kan ha påverkat 

blankröstning så kommer studien behöva använda sig av kontrollvariabler vilket 
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innebär att det inte räcker med statistiken för valdeltagandet i kommunvalet för 

studien. Resterande inhämtning av material kommer att inhämtas via SCB hemsida 

där intresset är att se över medelinkomsten i kommuner, andelen röstberättiga som är 

utrikesfödda, befolkningstäthet och valdeltagandet i Sveriges alla kommuner. 
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4 Resultat och analys  
I följande avsnitt kommer resultatet genomgående att presenteras. Vardera variabel kommer att 

presenteras med hjälp av en univariat analys. Därefter kommer en bivariat analys genomföras 

med hjälp av ett scatterplot för att konkret belysa utfallet som resulteras. Men för att ha 

möjlighet att testa sambandets styrka i den oberoende variabeln som är medelinkomsten i 

Sveriges kommuner kommer en multivariat analys genomföras. Med hjälp av de resultat som 

framställs kommer en analys att genomföras med hjälp av Mcallister och Makkis teori om den 

socioekonomiska modellen.  För att förstärka teoriprövningen är tanken att använda den 

tidigare forskning som hjälpmedel. Även hypoteser kommer att nämnas och diskuteras i detta 

avsnitt.  

4.1 Variabel beskrivning  

Som nämnt ovan kommer vi att börja med att presentera respektive variabel med 

hjälp av en univariat analys som sedan introduceras med hjälp av tabeller för att få ett 

lätt och överskådlig material. Den första variabeln som kommer att presenteras är den 

beroende variabeln om blankröster i Sveriges 290 kommuner.  

 

Tabell 1. Andelen blankröster i Sveriges alla kommuner 

Medelvärde 1,46 Procent 

Median 1,43 Procent 

Källa: Valmyndigheterna D 2014  

 

Ovan kan vi se den univariata analys som gjorts på den första variabeln om andelen 

blankröstning som skett i Sveriges kommunval 2014. Medelvärdet på andelen blanka 

röster i Sverige hamnade på 1,46 procent och medianen på 1,43 procent.   

 

Tabell 2 Medelvärde sammanräknad förvärvsinkomst 20-64 i Sveriges kommuner.  

Medelvärde 287584,63 kr 

Median 280200kr 

Källa: SCB C 2018  
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Ovan introduceras medelvärdets sammanräknade förvärvsinkomst mellan åldrarna 

20-65 i Sveriges alla kommuner, detta är den oberoende variabeln som kommer att 

användas. Medelvärdet för detta hamnade på 287584,63 kr och medianen resulterade i 

280200 kr.  

 

Tabell 3 Befolkningstäthet i Sverige 

Medelvärde 145,659 Person per km2 

Median 27,043 Person per km2 

Källa: SCB D 2014 befolkningsmängd i varje kommun, SCB E 2014 land area per kommun  

 

Tabell 3 representerar kontrollvariabeln som kommer att användas i studien som 

handlar om befolkningstäthet i Sverige. Denna variabel sammanställdes medhjälp av 

att ta befolkningsmängden/arean=personer per km2 för att få ut befolkningstätheten.     

Genom att ha genomfört en univariat analys på befolkningstätheten kan vi konstatera 

att medelvärdet resulterade i 145,659 per person km2. Medianens utfall resulterade i 

27,043 personer på km2.    

 

Tabell 4 Andelen röstberättiga som är utrikesfödda 

Medelvärde 12,35 Procent 

Median 10,6 Procent 

Källa: SCB F 2014  

 

Andelen röstberättiga som är utrikesfödda är vad tabell 4 står för. Detta är den andra 

kontrollvariabeln som kommer att användas. Ovan kan vi se att medelvärdet för 

denna variabel hamnade på 12,35 procent och medianen på 10,6 procent.  

 

Tabell 5 Valdeltagande 

Medelvärde  83,19 Procent 

Median 83,66 Procent 

Källa: Valmyndigheterna D 2014  
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Slutligen har vi den sista kontrollvariabeln som presenterar andelen giltiga röster i 

Sveriges alla kommuner. Medelvärdet resulterade i 83,19 procent och medianen på 

83,66 procent.   

4.2 Bivariat analys 
Avsnittet nedan kommer att presentera den bivariata analysen som kommer att 

genomföras med hjälp av den beroende variabeln, alltså andelen blankröster i 

Sveriges alla kommuner och den oberoende variabeln som innefattar medelinkomsten 

i Sverige. Genomförandet kommer att ske med hjälp av ett scatterplot för att få en bra 

överblick på utfallet.  

 
Figur 1 Scatterplot på andelen blankröster och medelinkomsten mellan åldrarna 20-64 

 
 

För att se om det fanns ett samban mellan andelen blanka röster i Sverige och 

medelinkomsten i kommunerna genomfördes en bivariat regressions analys. För att 

på ett konkret sätt visa hur resultatets utfall ser ut har ett scatterplot genomförts Ovan 

kan vi se figur 1 som representerar andelen blankröster mot medelinkomsten i 

Sveriges kommuner mellan åldrarna 20-64. Denna figur är utformad genom att ha 
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infört andelen blankröster på Y axeln och medelinkomsten på X axeln för att få en 

tydlig och klar bild. Genom att betrakta figuren kan vi se att detta resultat har en 

negativ samband då det allra flesta som röstat blankt har en lägre medelinkomst. 

Medans vi kan konstatera att de kommuner som har högre medelinkomst har i en 

lägre utsträckning blankröstning. De kommuner som sticker ut i detta fall har 

markerats för att göra det tydligt om vilka kommuner som utmärker sig. I detta fall är 

Orust och Sorsele kommun de kommuner som har högst andel blanka röster i Sverige, 

vilket också är de kommuner som har en lägre medelinkomst. Om vi skulle jämföra 

dem med de kommuner som har högst medelinkomst kan vi se att Danderyd och 

Lidingö är de kommuner som har lägst andel blankröster men också de kommuner 

som har högst medelinkomst.      

4.3 Multivariat analys  
Det sista resultatet som kommer att presenteras är den multivariata analysen. Detta 

resultat kommer att framföras med hjälp av fyra multivariat regressionsanalys för att 

ställa den beroende variabeln mot den oberoende variabeln för att sedan lägga in 

kontrollvariablerna eftersom. Genomförandet för regressionsanalysen kommer ske 

genom att testa Sveriges andel av blanka röster i kommunalvalet 2014 mot 

medelinkomsten i Sverige, vilket är den första regressionsanalysen som genomförs. 

Därefter kommer kontrollvariablerna att placeras in separat i vardera 

regressionsanalys för att testa styrkan i sambandet mellan andelen blankröster och 

medelinkomsten. Sista regressionsanalysen som kommer att framföras i tabellen är en 

sammansättning av alla variablerna medelinkomst, befolkningstäthet, andelen 

röstberättiga som är utrikesfödda och valdeltagande kommer att prövas gentemot 

andelen blanka röster.    
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Tabell 6 Multivariat regressionsanalys om andelen blankröster i Sveriges alla kommuner 

 Modell 1  Modell 2  Modell 3  Modell 4 

 

Medelinkomst -5,084E-6*** 

(0,000) 

-4,268E-6*** 

(0,000) 

-4,422E-6*** 

(0,000) 

-2,500E-6*** 

(0,000) 

Befolkningstäthet  0,000 *** 

(0,000) 

-7,326E-5 

(0,000) 

-6,584E-5*** 

(0,000) 

Röstberättiga, 

Utrikesfödda 

  -0,015*** 

(0,004) 

-0,029*** 

(0,006) 

Valdeltagande    -0,040*** 

(0,011) 

Konstant 2,928*** 

(0,192) 

2,715***  

(0,2) 

2,936***  

(0,204) 

5,899***  

(0,859) 

N 290 290 290 290 

R2 (justerat) 0,168 0,195 0,232 0,262 

* =Signifikant på 0,05-nivå. **= Signifikant med 0,01-nivå. ***= Signifikant på 0,001-nivå.  

 

Ovan ser vi de genomförda multivariata regressionsanalyserna. Dessa 

regressionsanalys har använts sig av de oberoende variabeln och kontrollvariablerna 

för att se om det finns ett samband eller påverkan på den beroende variabeln. Genom 

att pröva den beroende variabeln, alltså andelen blankröstning i Sveriges respektive 

290 kommuner mot de oberoende variabeln medelinkomsten är tanken att se om det 

finns ett samband. Vilka variabler som har placerades in därefter i analysen är 

kontrollvariablerna befolkningstäthet som har räknas ut som personer per km2, 

andelen röstberättiga som är utrikesfödda och valdeltagande. Uppbyggnaden för 

tabell 6 har genomförts genom att stegvis placera in variabel för variabel för att se om 

det påverkar utfallet av resultatet efter vardera modell. Genom att föra in en variabel i 

taget under analysen har det medfört att konstruktionen för tabellen har kategoriserat 

modeller för varje in matning av variabel med namn 1, 2, 3 och 4. Med hjälp av 

modellerna är tanken att resultatet för vardera modell stegvis ska introduceras och 

redogöras men även en teorikopplingen kommer att framföras för studien.  
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4.3.1 Modell 1 

Modell 1 är den första variabeln som testas på andelen blankröster. Denna analys 

presenterades även i den bivariata analysen när vi kollade på hur medelinkomsten 

påverkade blankröstningen men framfördes istället med hjälp av ett scatterplot. I 

modell 1 kan vi se att medelinkomsten är signifikant på en 0,001-nivå, vilket innebär 

att det går att säkerhetsställa med 99,9 procent att det finns ett samband. 

Ostandardiserade betakoefficienten som kommer att betecknas som B-värdet visar 

-5,084E-6. Utfallet av att E-6 framkommit innebär 10E-6, alltså multipliceras talet 

efter E med -6 i mitt fall. Vilket resulterar till 0,000005084 och betyder att om 

medelinkomsten ökar sänks blankröstningen med 0,000005084. Detta resultat påvisar 

vilken effekt den oberoende variabeln har på den beroende variabeln eller vilken 

lutning som framkommer. Vilket medför att den oberoende variabeln har en effekt på 

den beroende variabeln men visar på ett negativt samband. Konstant kolumnen 

påvisar standarfelen för den oberoende variabeln och hur tillförlitligt skattningen av 

koefficienten, alltså i detta fall 2,928 och är signifikant på en 0,001-nivå. N-värdet som 

grundar sig i att förklara hur många analysenheter som ingick i analysen, vilket 

resulterade i 290. R2 visar andelen spridning eller varians som finns. Detta resulterar 

till att vi kan säga att medelinkomsten förklarar eller beskriver 0,168 av andelen 

blankröstningen i ett stickprov. Alltså 16,8 procent av variationen.  

 

4.3.2 Modell 2 

I modell 2 har den första kontrollvariabeln införts för att testa styrkan i sambandet på 

medelinkomsten. I detta fall kan vi se att medelinkomsten fortfarande ligger på en 

0,001-nivå och är där med signifikant. B-värdet har förändrats och ligger nu på 

-4,268E-6 värde vilket innebär att styrkan i sambandet har minskat men är 

signifikant. Befolkningstätheten ligger på en signifikantnivå på 0,001-nivå och kan 

genom det säkerhetsställas med 99,9 procent. B-värdet för befolkningstätheten 

hamnade på ett värde av 0,000, vilket innebär att effekten på den beroende variabeln 

är svagt. Konstantvärdet resulterade i 2,715 och utmynnade i ett signifikantvärde på 

0,001-nivå. R2 -värdet ökade i denna modell till 0,195 från tidigare resultat på 0,168 och 

innebär att variationen beskriver 19,5 procent.  
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4.3.3 Modell 3 

I modell 3 har ytligare en kontrollvariabel införts. Medelinkomstens signifikantnivå 

ligger fortfarande på en 0,001-nivå men B-värdet har förändrats till -4,422E-6. 

Variabeln för befolkningstäthet har även förändrats i modell 3. Signifikantnivån är 

inte längre signifikant och B-värdet har istället förändrats till -7,326E-5 från 0,000. 

Andelen röstberättiga som är utrikesfödda hamnar på en signifikantnivå på 0,001-nivå 

och kan där med säkerhetsställas med 99,9 procent. B-värdet för andelen utrikesfödda 

resulterade i -0,015. Den konstanta kategorin kan vi se att det landar på 2,936 och är 

signifikant på en 0,001-nivå. Däremot kan vi se att R2 -värdet fortsätter att förändras 

och resulterar i 0,232 från tidigare 0,195.    

 

4.3.4 Modell 4 

Den sista modellen som kommer att belysas i tabell 6 är modell 4. Medelinkomstens B-

värde minskade från modell 3 till -2,500E-6 som tidigare låg på -4,422E-6 och 

resulterade i ett signifikantvärde på 0,001-nivå. Det innebär att vi kan säkerhetsställa 

denna variabel med 99,9 procent säkerhet men även påvisa att kontrollvariablerna 

påverkar den oberoende variabeln negativt då B-värdet sänks. Dock har aldrig den 

signifikanta nivån förändrats vilket bevisar att sambandet mellan medelinkomsten 

och andelen blankröster finns och är starkt. Befolkningstäthetens B-värde förändrades 

även i denna modell till -6,584E-5 från -7,236E-5 och utfallet resulterade i ett 

signifikant resultat på 0,001-nivå. Andelen röstberättiga som är utrikesfödda 

resulterade i en signifikantnivå på 0,001 och är där med också signifikant. B-värdet för 

variabeln hamnade på -0,029. Den sista variabeln som inkluderades in i analysen var 

valdeltagandet som påvisar sig vara signifikant på en 0,001-nivå och B-värdet 

resulterade i -0,040. Konstanten ökade från tidigare modeller till 5,899 och även den 

var signifikant på en 0,001-nivå. R2 ökar från 0,232 till 0,262 mellan modell 3 och 4. Det 

innebär att alla inkluderade variabler i modell fyra förklarar modellens variation med 

26,2 procent. Det går även att konstatera att N-värdet kontinuerligt påvisar 290 och 

innebär hur många analysenheter som används under analyserna.  
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Det justerade R2 är även värt att belysas då dessa värden under hela 

regressionsanalysen låg lågt i alla modeller. Vilket är den beskrivande 

förklaringsfaktorn. Varför värdets riktning har ökat kan bero på att variablerna 

tendera till att vara relativt höga och har med det medfört ett ökat värde. Men för att 

få ett högre R2-värdet hade en möjlighet varit att ha fler kontrollvariabler. Det går 

dock inte med säkerhet säga att det justerade R2 – värdet hade ökat, med det hade 

kunnat vara en förklaringsfaktor till varför det ligger så pass lågt.     

4.4 Teorikoppling  

Sett till resultatet för studien kan vi konstatera att medelinkomsten har en påverkan 

på andelen blankröster och är även ett förväntat resultat. Detta eftersom att resultatet 

påvisar något som min tidigare forskning har bekräftat och den socioekonomiska 

modellen antytt. Resultatmässigt hamnade medelinkomstens signifikantnivå på 0,001 

och kan därför säkerhetsställa att samband finns på en 99,9 procent säkerhet. Detta 

bekräftade även Mcallister och Makkis (1993) och menade på att de med lägre 

socioekonomiska standarder många gånger inte har samma förutsättningar för att 

verken delta aktivt eller medverka under val. Även Power och Grand (2007) 

konstaterade att det fanns starka samband mellan blankröstning och socioekonomiska 

standarder där det bland annat kunde påvisa att inkomst hade en högre grad av 

påverkan till blankröstning. Med det sagt kan vi konstatera att teorin intygar och 

stämmer överens med de resultat som framställts och bekräftar även H1. Hypotesen 

som framställdes för den beroende och oberoende variabeln var: medelinkomsten 

inom respektive kommun påverkar graden av blankröster. Vilket också påvisar sig 

stämma, vilket resulterar i att hypotesen kan bekräftas.   

 

I modell 2 satts den första kontrollvariabeln in och innefattade befolkningstätheten. 

Hypotesen som framställdes för denna variabel var: befolkningstäthet påverkar 

graden av blankröster. Variabeln för befolkningstätheten resulterade också i ett 

signifikant värde på 0,001, vilket innebär att ett samband finns och går att 

säkerhetsställas med 99,9 procent. Det innebär att det som framkom från utfallet var 

att färre invånare per km2 resulterade i att andelen blanka röster ökade. Detta 
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bekräftar även den tidigare forskning som framkommit och intygar H2. Forskarna 

Power och Grand (2007) uppmärksammade detta i sin studie och menade på att 

urbaniseringen många gånger påverkade den blanka röstningen. De menade på att 

människor på ett bättre sätt kan integrera och influera varandra inom politiken om de 

bodde nära varandra. Vilket kan försvåras om en större del av befolkningen bor 

glesbyggt.  

 

Utformningen för hypotes 3 löd: Andelen utrikesfödda har betydelse för den ökade 

blankröstningen. Denna hypotes skapades för att se om andelen utrikesfödda har en 

betydelse för den ökade blankröstningen. Denna variabel var den andra 

kontrollvariabeln som prövades för att undersöka styrkan i sambandet mellan 

andelen blankröstning och medelinkomsten. Resultatmässigt visade det ett utfall med 

ett signifikansvärde 0,001-nivå, vilket betyder att det går att säkerhetsställa med 99,9 

procent. Det innebär att andelen utrikesfödda påverkar blankröstningen. Om det finns 

en lägre skara av andelen utrikesfödda kommer mindre blankröstning att ske. Det 

innebär att H3 intygas och att tidigare forskning bekräftas. Detta illustrerade Power 

och Roberts (1995) i deras studie och menade att fungerande analfabeter många 

gånger ökar blankröstningen, vilket kan vara en bidragande effekt då modersmålet 

inte är svenska och medför att den enskilda individen inte har samma förutsättningar 

att delta politiskt.   

 

Den sista hypotesen som kommer att belysas och besvaras är om valdeltagandet har 

betydelse för graden av blanka röster. Denna utformning för hypotesen framtogs för 

att se om valdeltagandet har en påverkan på hur blankröstningen ser ut men även för 

att testa styrkan i sambandet mellan den beroende och oberoende variabeln. 

Resultatmässigt fram kom det att det fanns ett samband på en 0,001-nivå och kan 

förstärkas med 99,9 procent. B-värdet gav resultatet -0,040 och innebär att om 

valdeltagandet är högt kommer blankröstningen att sänkas. Alltså ju högre 

valdeltagandet är desto färre kommer andelen blankröstning att finnas. Sett till den 

tidigare forskningen har utfallet av resultatet inte visat desamma som denna studie. 

Detta kan vara av anledning till att den tidigare forskningen har studerat länder med 
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obligatorisk valdeltagande, vilket har påvisat att andelen blankröstning ökar under 

högt deltagande. Men eftersom att Sverige inte har ett obligatorisk valdeltagande kan 

detta vara en anledning till att ett ökat deltagande inte ökar blankröstningen. Vilka 

faktorer som påverkar detta resultat är av den anledningen svårt att säga men kan ha 

flera olika infallsvinklar. Ett perspektiv kan vara att ökat valdeltagande påvisar en 

nöjdhet på valsystemet och av den anledningen ökar valdeltagandet positivt. H4  kan 

med det sagt förkastas då det ökade valdeltagandet inte påverkar blankröstningen 

negativt. Med det resultatet kan vi konstatera att forskningsfrågan, påverkar 

socioekonomiska standarden andelen blanka röster stämmer överens med det utfallet 

som studien fick. Detta intygar även att den tidigare forskningen bekräftar resultatet 

som framfördes i studien.    
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5 Diskussion  
I detta kapitel kommer en diskussion att genomföras och beskriva de resultat som framkommit 

under studien men även en anknytning till teorin kommer att belysas.  

 

Sammanfattningsvis bekräftades det att det fanns ett samband mellan den beroende 

och oberoende variabeln. Vilket betyder att medelinkomsten har en påverkan på 

andelen blankröstning. Resultatmässigt fanns det redan i den första prövningen ett 

strakt samband mellan andelen blankröster och medelinkomsten. Detta tydliggjordes i 

den bivariata analysen där vi kunde se att Danderyd och Lidingös kommun hade 

högst medelinkomst, vilket resulterade i lägst blankröstning. Sett till den bivariata 

analysen kunde vi även se att Orust och Sorsele kommun hade högst blankröstning 

och lägre medelinkomst. I modell 1 i tabellen för regressionsanalysen kunde vi se att 

medelinkomstens förändrades succesivt efter varje instick av kontrollvariabeln som 

gjordes. Däremot förändrades aldrig signifikansnivån för medelinkomsten i någon av 

modellerna, vilket resulterade i ett signifikantvärde på 99,9 procent. Sett till teorin och 

den tidigare forskningens resultat kunde även dem bekräfta att medelinkomsten har 

en påverkan på blankröstningen. Vilket påvisade att resultatet för utfallet inte var helt 

oväntat. Mcallister och Makkis (1993) påvisade att socioekonomiska faktorer 

påverkade blankröstning och anknöt bland annat inkomst i den socioekonomisk 

modellen. På ett liknade sätt anknöt Uggla sitt utfall på socioekonomiska faktorer och 

menar på att lägre socioekonomiska standarder bidrar till att förutsättning för att 

delta politiskt minskar och med det ökar blankröstningen. 

 

I modell 2 placerades den första kontrollvariabeln in som innefattade 

befolkningstäthet. Här kunde vi även se ett signifikansvärde på 99,9 procent även om 

B-värdet låg lågt och hade en lite påverkan på den beroende variabeln. Översiktligt 

kan det konstatera att befolkningsmängden hade en signifikant nivå på 99,9 procent i 

modellerna 2 och 4. I modell 3 kunde det inte säkerhetsställas att det fanns ett 

samband. Däremot sett till tidigare forskning har även dem påvisat att 

befolkningstäthet har en påverkan på blankröstningen vilket även påvisades i denna 
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studie under modell 2 och 4. Power och Grand (2007) diskuterade om 

befolkningstäthet och menade på att socioekonomiska faktorer som urbanisering och 

inkomst har ett samband till en ökad blankröstning.    

 

I Modell 3 placerades den andra kontrollvariabeln in och omfattade andelen 

utrikesfödda. Signifikansnivån för andelen utrikesfödda förändrades aldrig i verken 

modell 3 eller 4 och resulterade i att det går säkerhetsställa ett samband på 99,9 

procent. Detta fenomen diskuterade Power och Roberts (1995) och hävdade att 

fungerande analfabeter många gånger ökar blankröstningen. Vilket de anknöt till att 

det försvårar situationen för deltagandet då den enskilda individen inte har samma 

förutsättning att delta då språket saknas.   

 

Sista kontrollvariabeln som prövades var valdeltagande och placerades in under 

modell 4. Även den variabeln påvisade en signifikantvärde på 0,001-nivå och 

resulterar i att det går att säkerhetsställa detta utfall med 99,9 procent. Detta innebar 

att desto högre valdeltagande som deltar desto lägre genererar blankröstningen. 

Vilket inte har påvisats i tidigare studier. Om detta är av anledning till att den tidigare 

forskningen har inriktat sig på länder med obligatorisk valdeltagande kan jag inte 

svara på, dock är det en möjlig anledning.   

 

Det resultat som har framkommit i undersökningen förstärker och bekräftar 

forskningsfrågan, påverkar socioekonomiska standarden andelen blankröster. Vi 

kunde även se att kontrollvariablerna som utformades utifrån den socioekonomiska 

modellen också bekräftas och har en inverkan på blankröstningen då dessa variabler 

stod för befolkningstätheten och andelen utrikesfödda. Även om dessa variabler visar 

ett samband under den multivariata regressionsanalys kan det vara svårt att till fullo 

applicera teorin i slutresultatet. Men med hjälp av teorin, tidigare forskning och 

hypoteserna som använts i uppsatsen går det att bekräfta den teori som används. 

Även om teorin går att bekräfta så är det värt att notera att den socioekonomiska 

modellen är bred och har flera ingångsvinklar vilket medför svårigheter att till fullo 



38 
 

applicera teorin på prövningen. Det innebär att resultat kan variera beroende på vilka 

synvinklar som väljs för att analysera utifrån den socioekonomiska modellen. 

  

Genom att ha studerat Australiens blankröstning kunde Mcallister och Makkis (1993) 

konstatera att socioekonomiska faktorer påverkade blankröstningen. Detta 

diskuterade även Power och Grand (2007) och menar på att socioekonomiska faktorer 

som inkomst och urbanisering har ett samband till ökad blankröstning. På ett liknade 

sätt anknöt Uggla sitt utfall på socioekonomiska faktorer och menar på att lägre 

socioekonomiska standarder bidrar till att förutsättning för att delta politiskt minskar 

och med det ökar blankröstningen. En annan synvinkel som också har lyfts utifrån 

socioekonomiska faktorer är Power och Roberts (1995) association om att fungerande 

analfabeter många gånger ökar blankröstningen. 
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6 Sammanfattning 
En kort sammanfattning av uppsatsen kommer att redogöras nedan där tanken är att läsaren 

ska få en överblick om vad som genomförts i uppsatsen men även för teorins tillvägagångsätt 

som genomförts i studien. Slutligen kommer slutsatser att besvara forskningsfrågan, samt 

kommer fortsatt forskning att reflekteras.      

 

Uppsatsen syfte var att  få en djupare förståelse och inblick över vilka faktorer som 

kan påverka blankröstningen i Sveriges samtliga 290 kommuner. Detta undersöktes 

med hjälp av kommunalvalet 2014. För att ha möjlighet att besvara vilka faktorer som 

påverkade graden av blanka röster blev det naturlig att välja en kvantitativ studie. 

Strukturen för studien utformades med hjälp av Mcallister och Makkis (1993) teori om 

den socioekonomiska modellen. Betydelsen av teorin bygger på att socioekonomiska 

faktorer kan vara en bidragande faktor till blankröstning. För att ha möjlighet att 

kunna besvara om det fanns ett samband mellan den beroende och oberoende 

variabeln valdes även kontrollvariabler ut för att pröva styrkan i sambandet. När 

kontrollvariablerna valdes ut med hjälp av den socioekonomiska modellen kändes det 

naturligt att även framställa hypoteser. Framtagandet av hypoteser speglar den 

tidigare forskning som gjorts av olika forskare som belystes i teoriavsnittet. Endast en 

kontrollvariabel valdes ut utan den socioekonomiska modellen och innefattade 

variabeln om valdeltagande. Istället speglar den tidigare forskningen. Varför denna 

variabel valdes ut var av anledning till att tidigare forskning många gånger använde 

sig av valdeltagande som variabel. Sedan fanns det även ett intresse till att kontrollera 

om graden av valdeltagande kunde förklara variationen i blankröstningen. Detta 

medförde att metodens val för studiens utformning förenklades och blev både en 

bivariat analys och en multivariat regressionsanalys. Detta för att få en tydlig 

överblick på hur medelinkomsten påverkade blankröstningen, samt för att pröva 

sambandet med hjälp av kontrollvariabler.  
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6.1 Slutsatser 
För att ha möjlighet att besvara forskningsfrågan som utrycktes: påverkar 

socioekonomiska standarder andelen blanka röster?, valdes medelinkomsten ut som den 

oberoende variabeln.  

 

Det som intresserades i största utsträckning var tabell 6 modell 4. Detta eftersom att 

den oberoende variabeln, alltså medelinkomsten prövades med hjälp av alla 

kontrollvariabler för att se styrkan i sambandet. Vilket resulterade i att 

medelinkomstens utfall var signifikant vilket påvisar att medelinkomsten hade en 

påverkan på andelen blankröster. De andra två variablerna som utformades med 

hjälp av den socioekonomiska modellen var befolkningstäthet och andelen 

utrikesfödda. Dessa två variabler bekräftade också att socioekonomiska faktorer har 

en påverkan på blankröstning vilket besvarar forskningsfrågan: Påverkar 

socioekonomiska standarden andelen blanka röster? Slutsatsen som kan dras utifrån 

de resultatet som framgick i studien är att den socioekonomiska standarden påverkar 

andelen blanka röster i Sveriges kommunalval 2014.  

 

Den socioekonomiska modellen som utformades av Mcallister och Makkis (1993) är i 

sig en väldigt ingripande modell och omfattar mer än de variabler som valdes ut för 

denna studie. Det utmynnar i att undersökningen inte har kunnat motsvara hela 

teorin och kan av den anledningen medfört eller påverkat till att systematiska fel i 

arbetet har uppstått. För att kringgå detta hade en möjlighet varit att innefatta fler 

variabler i studien eller fler valår för att se om det påverkar resultatet.  

 

Slutligen vill jag även belysa vilka tänkbara utgreningar som kan tas ytligare för 

vidareforskning inom området blankröstning i Sverige. I denna studie har det funnits 

en svårighet att definiera eller säkerhetsställa vad blankröstning står för. Vilket 

medför en svårighet till att veta varför den enskilda individen har valt att rösta blankt, 

vilket hade kunnat studeras mer på djupet med hjälp av en kvalitativ studie. Detta 

eftersom att en kvantitativ studie många gånger måste definiera begreppet i förväg 

(Esaiasson et al. 2012 s.253). Genom att använda sig av intervjuer eller enkäter medför 
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det en enkelhet till att kunna få en djupare förståelse i varför den enskilda individen 

väljer att rösta blankt.     
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Bilagor 
 
 

Statistics 
AndelenBlankröster   
N Valid 290 

Missing 0 
Mean 1,4595 
Median 1,4300 

 
Statistics 

Medelinkomst20.64   
N Valid 290 

Missin
g 

0 

Mean 287584,63 
Median 280200,00 

 
Statistics 

Befolkningstäthet   
N Valid 290 

Missing 0 
Mean 145,6593 
Median 27,0437 
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Statistics 

AndelRöstberättigaUtrike
sfödda   
N Valid 290 

Missing 0 
Mean 12,347 
Median 10,600 

 
 

Statistics 
Valdeltagande   
N Valid 290 

Missing 0 
Mean 83,1910 
Median 83,6550 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficient
s 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2,928 ,192  15,257 ,000 

Medelinkomst20.64 -5,084E-6 ,000 -,414 -7,715 ,000 
2 (Constant) 2,715 ,200  13,578 ,000 

Medelinkomst20.64 -4,268E-6 ,000 -,347 -6,129 ,000 
Befolkningstäthet ,000 ,000 -,182 -3,219 ,001 

3 (Constant) 2,936 ,204  14,426 ,000 
Medelinkomst20.64 -4,422E-6 ,000 -,360 -6,491 ,000 
Befolkningstäthet -7,326E-5 ,000 -,083 -1,351 ,178 
AndelRöstberättiga
Utrikesfödda 

-,015 ,004 -,221 -3,857 ,000 

4 (Constant) 5,899 ,859  6,865 ,000 
Medelinkomst20.64 -2,500E-6 ,000 -,203 -2,906 ,004 
Befolkningstäthet -6,584E-5 ,000 -,074 -1,238 ,217 
AndelRöstberättiga
Utrikesfödda 

-,029 ,006 -,421 -5,288 ,000 

Valdeltagande -,040 ,011 -,299 -3,545 ,000 
a. Dependent Variable: AndelenBlankröster 

 
 


