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Abstract 

Through referendum citizens can make their opinion heard and influence decision makers. 

Most Swedish research has been focused on national referenda. Hence, municipal referenda 

are a relatively unexplored research area. In Sweden municipal referenda have been permitted 

since 1977 and are advisory for the local council. The aim of this essay is to study what 

influence the politicians´ decisions to follow or not to follow the result of the referendum, and 

what effects referendum has on voting behavior in the next election. Four different theoretical 

perspectives are applied in the study: responsiveness, accountability representation, voter 

fatigue and education effect from referendum. To fulfill the aim the analysis is based on 

quantitative data from official statistics.  

The result shows that the politicians´ decision to follow the result of the referendum depends 

on two different factors; the share of the electorate that supports the winning alternative and 

whether the referendum was initiated by the local council or the citizens. The result does not 

support that the politicians handling of the result effects the outcome in the next election. 

Furthermore referenda seem to have more positive than negative effects on voter turnout. 

Especially positive effects are shown when the referendum is citizen initiated and held at the 

same time as municipal elections or more than one year ahead of the next election.  
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1. Inledning 

Demokrati betyder folkstyre (Dahl 1999:13) och handlar om att omvandla medborgarnas 

preferenser och vilja till politiska beslut (Hadenius 2006:72). Under den tidiga demokratiska 

eran i antikens Aten möttes den fria manliga befolkningen på stadens torg, för att rösta och 

gemensamt ta ställning till hur staden skulle handla i olika frågor. Detta kallas för direkt-

demokrati och innebär att varje medborgare företräder sig själv och att folket tillsammans 

utgör den beslutande makten (Dahl 1999:23ff: Karlsson 2013:12). Att mötas på torget och 

gemensamt ta beslut i alla frågor, är dock inte praktiskt genomförbart i dagens demokratiska 

samhällen. För att kunna realisera tankarna om folkstyre är demokratin i stället utformad på 

ett representativt vis, vilket innebär att medborgarna väljer representanter som får förtroendet 

att föra deras talan och fatta beslut å deras vägnar (Möller 2005:27f). Med jämna mellanrum 

prövas förtroendet genom allmänna val och medborgarna har då möjlighet att avsätta de 

sittande representanterna och tillsätta nya om de så önskar (Teorell & Westholm 1999:137; 

Petersson 2010:214).   

I jämförelse med direktdemokrati kan den representativa demokratin framstå som ett relativt 

otympligt instrument för att realisera folkviljan. Eftersom medborgarna inte deltar direkt i 

beslutsprocessen, skapas ett avstånd mellan företrädare och medborgare. Avståndet betyder 

att demokratin blir begränsad, vilket ofta beskrivs som ett av den representativa demokratins 

grundproblem (Möller 2005:27f). Vid de allmänna valen måste nämligen medborgarna ta 

ställning till ett helt paket av frågor och det är därmed möjligt att de inte tycker likadant som 

sina representanter i alla frågor. Detta medför att de förtroendevalda kan fatta beslut som 

strider mot medborgarnas åsikter och att besluten på så vis inte alltid är representativa för 

folkviljan (Hadenius 2006:76).  

Om åsiktsöverensstämmelsen mellan företrädarna och medborgarna är bristfällig, minskar 

tilltron till politiken och det representativa systemet. Vidare sjunker även intresset för att delta 

i de allmänna valen. Ett minskat valdeltagande är i dag en genomgående trend i många demo-

kratiska länder. Flera forskare och samhällsdebattörer anser att demokratin för närvarande 

fungerar på ett mindre tillfredsställande sätt än tidigare och att många medborgare upplever 

ett större avstånd mellan sig och de förtroendevalda. Representanterna och de politiska 

partierna förmår helt enkelt inte att mobilisera och kanalisera medborgarnas åsikter (SOU 

1997:56 s. 9ff; Dalton 2013:248ff; Verba, Lehman, Scholzman & Bradly 1995:503). För att 
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komma till rätta med det minskande deltagandet och situationer där åsiktsöverensstämmelsen 

är bristfällig, har nyttjandet av folkomröstningar föreslagits som ett komplement till den 

representativa demokratin av ett flertal forskare (SOU 1997:56:9f, 17; Petersson 1994:79; 

Grönlund 2004:219). Folkomröstningar är även något som Europarådet och FN har 

rekommenderat, framför allt på den lokala nivån. Det är på så vis möjligt att kombinera den 

representativa demokratin med direktdemokratiska inslag (Sutela 2001:2).  

Även om folkomröstningar är något som rekommenderats, är det fortfarande relativt lite 

forskning som bedrivits kring huruvida de verkligen genererar de effekter som eftersträvas 

(Laisney 2012:4). Vidare bygger till största del den befintliga forskningen på data från 

framför allt Schweiz och USA, vilka är de två främsta användarna av folkomröstningar. I 

förhållande till dem är Sverige ett relativt återhållsamt land och den svenska direkt-

demokratiska traditionen är långt i från lika stark (Hadenius 2012:195f). Till skillnad från 

Schweiz och USA har de svenska folkomröstningarna hittills endast varit av rådgivande 

karaktär. Rådgivande folkomröstningar innebär att den yttersta beslutsmakten återfinns hos de 

folkvalda representanterna, vilket betyder att de kan välja att bortse från resultatet om de så 

önskar (SFS 1994:692). Utifrån ett internationellt perspektiv kan den svenska demokratin 

därmed framstå som ett någorlunda stabilt system, där representativiteten fortfarande har en 

stark ställning. Vart fjärde år väljs företrädarna till de beslutande organen; riksdag, landstings- 

och kommunfullmäktige. Det svenska valdeltagandet är högt, liksom det generella förtroendet 

för representanterna och de beslut som fattas. Mellan valen är medborgarna traditionellt 

passiva, men det händer att de överger sina traditionella roller för att försöka påverka de 

beslut som ska fattas (Wänström & Karlsson 2011:9). En möjlig väg för medborgarna att 

påverka beslutsfattarna är att försöka väcka en folkomröstning.  

Totalt har hittills sex stycken nationella och 120 stycken kommunala folkomröstningar ägt 

rum i Sverige. (Valmyndigheten 2015). För närvarande pekar trenden på att användningen 

kommer att öka (Bäck, Larsson & Erlingsson, 2011). Även om de kommunala folkomröst-

ningarna är betydligt fler till antalet, har svensk forskning framförallt intresserat sig för de 

nationella folkomröstningarna. Detta har resulterat i att det finns flera fallstudier på bland 

annat EU-valet 1994, kärnkraftsomröstningen 1980 och folkomröstningen om eurons 

införande 2003 (Gilljam 1996; Morozov 1995; Holmberg & Asp 1984; Widfeldt 2004).  

Eftersom en stor del av den befintliga forskningen bygger på data från de nationella folk-

omröstningarna och från andra länder, såsom Schweiz eller USA, vars lagstiftning och direkt-
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demokratiska traditioner skiljer sig från Sveriges, finns det en lucka i forskningen om de 

svenska kommunala folkomröstningarna. Detta relativt outforskade område är därför av 

intresse att studera och förhoppningen med studien är att besvara några av de frågor som 

finns. Vilka effekter har folkomröstningar på väljarnas beteende och politikernas agerande? 

Hur hanteras folkomröstningsresultaten av de förtroendevalda och hur reagerar väljarna på 

hanteringen? 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att studera vad som kan påverka kommunfullmäktiges beslut att följa 

eller inte följa folkomröstningsresultatet och de effekter som kommunala folkomröstningar 

har på medborgarnas väljarbeteenden i det efterföljande kommunalvalet. 

De frågor som undersökningen utgår ifrån är följande: 

 Vilka faktorer påverkar kommunfullmäktige i beslut om huruvida 

folkomröstningsresultatet ska följas eller ej? 

 Vilka effekter har folkomröstningar på valresultatet i nästkommande kommunalval? 

 Vilka effekter har folkomröstningar på valdeltagandet i nästkommande kommunalval?  

1.3 Disposition    

I studiens efterföljande avsnitt kommer en genomgång av den lagstiftning som reglerar de 

kommunala folkomröstningarna samt hur lagstiftningen har förändras fram till idag. Därefter 

följer en redogörelse för de teorier som utgör studiens teoretiska ramverk och som ligger till 

grund för de hypoteser utformats. I det efterföljande avsnittet, Metod och material, redovisas 

det metodologiska arbetssättet, studiens variabler samt en diskussion kring validitet och 

reliabilitet. Vidare redovisas i avsnittet Resultat och analys studiens empiriska undersökning i 

form av tabeller och analyser av dessa. Detta följs sedan av en redogörelse för de slutsatser 

som går att dra utifrån undersökningen. I studiens sista avsnitt mynnar undersökningen ut i en 

avslutande diskussion, där studiens slutsatser sätts in i ett större samhälleligt perspektiv.   
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2. Svensk lagstiftning om kommunala folkomröstningar 

Sedan år 1977, ger kommunallagen kommunfullmäktige (KF) möjlighet att besluta om och 

genomföra en folkomröstning i en fråga som antingen väckts av KF själv eller genom ett så 

kallat folkinitiativ (Bäck, Larsson & Erlingsson 2011). Folkinitiativ innebär att förslaget till 

en folkomröstning kommer från medborgarna. Detta sker genom att ett visst minimum antal 

av kommunens röstberättigade, via en skriftlig namninsamling, kräver att få rösta om en fråga 

(Petersson 2010:217). 

Reglerna för folkomröstningar har ändrats två gånger sedan 70-talet. År 1994 infördes det 

begränsade folkinitiativet som innebar att det krävdes fem procent av de röstberättigade för att 

anordna en folkomröstning. Vidare fodrades det att endast hälften av KF:s ledarmöter röstade 

mot initiativet för att det skulle fällas. Det begränsade folkinitiativet visade sig dock fungera 

dåligt, då mer än nio av tio inlämnade initiativ från kommunmedborgarna avslogs av de 

folkvalda (Eriksson & Kaufman 2010:16ff). Därav kom dagens bestämmelser år 2011 för att 

stärka folkinitiativet. Enligt den nu gällande lagstiftning krävs att minst tio procent av de 

röstberättigade i kommunen signerar och ställer sig bakom det medborgerliga förslaget om 

folkomröstning samt att förslaget avser en fråga som fullmäktige har rätt att besluta om. 

Dessutom krävs att minst två tredjedelar av KF:s ledamöter röstar mot förslaget, för att 

initiativet ska avslås (SFS 1991:900). Sammanfattningsvis innebär detta att det idag krävs fler 

underskrifter, samtidigt som det har blivit svårare för KF att avvisa folkinitiativen (Prop. 

2009/10:80). 

Om ett beslut om kommunal folkomröstning antas bestämmer KF vilken dag omröstningen 

ska äga rum. Vidare ska KF fastställa frågan och de svarsalternativ som ska ställas. De 

röstberättigade vid folkomröstningen är personer som fyllt 18 år och som är folkbokförda i 

kommunen (SFS 1994:692). 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna delas in i fyra teoribildningar. Dessa är politisk lyhördhet, 

ansvarsutkrävande, valtrötthet samt folkomröstningars utbildande effekter. Begreppet politisk 

lyhördhet används till att studera kommunfullmäktiges beslut att följa eller inte följa folk-

omröstningsresultatet, medan ansvarsutkrävande nyttjas till att undersöka hur valresultatet i 

nästkommande kommunalval påverkas av folkomröstningar. För att studera vilken inverkan 

folkomröstningar har på valdeltagandet i det efterföljande kommunalvalet, används valtrötthet 

och folkomröstningars utbildande effekter. Dessa två teorier har begagnats som varandras 

motpoler. I varje teoridel har även tidigare forskning inkluderats. Utifrån teorierna och den 

tidigare forskningen har sedan ett antal hypoteser tagits fram, för att testas och kunna besvara 

studiens syfte och frågeställningar. 

3.1 Faktorer som påverkar kommunfullmäktiges beslut 

3.1.1 Politisk lyhördhet 

Partierna är rationella och målmedvetna kollektiva aktörer som försöker förverkliga sina 

ståndpunkter genom att vinna val och därigenom få kontroll över den politik som ska föras 

(Stimson, Mackuen & Eriksson 1995:2; Spoon & Klüver 2014:2f). Konkurrensen om den 

politiska makten mellan partierna är även den faktorn som primärt driver lyhördhet gentemot 

väljarna (Binzer, Hobolt & Klemmensen 2008). Medborgarviljan spelar därav en central roll 

inom det representativa systemet. Det är dock inget krav för politikerna att ta hänsyn till 

folkets åsikter (Esaiasson & Holmberg 1996:110ff), men för att få så många röster som 

möjligt och vinna valet ter det sig naturligt för dem att försöka läsa av och väga in 

majoritetens behov, intressen och önskemål. Detta för att kunna bedöma klokheten i sina 

handlingar och bestämma sig för huruvida de ska gå vidare eller justera sina politiska 

ståndpunkter efter medborgarnas åsikter eller inte. Politikerna försöker på så vis både förutse 

vilket agerande som kan leda till att de belönas i nästkommande val och prioritera de frågor 

som är av störst intresse hos medborgarna. De försöker helt enkelt undvika att provocera fram 

en reaktion hos väljarna som medför att de bestraffas och avsätts (Manin 1997:175ff; Marvall 

1999:154f; Mansbridge 2003:516f; Hill 2007:155). Det innebär att ju mer uppmärksamhet 

medborgarna ger en viss fråga och ju tydligare de uttrycker vad de vill ha, desto enklare är det 

att urskilja vad majoriteten av medborgarna önskar. Frågan får i sin tur en högre prioritet hos 

beslutsfattarna (Spoon & Klüver 2014:3; Ezrow & Xezonakis 2011:1155). Om politikerna 

står inför en obekväm fråga och är oeniga eller är osäkra på vad medborgarna önskar, är det 
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inte ovanligt att folkomröstningar används för att ta del av deras åsikter. Detta för att undvika 

att medborgarna kräver dem på ansvar och avsätta dem vid nästkommande val (Setälä & 

Schiller 2009:9). Dessa tankar leder oss fram till följande hypoteser: 

H1 Andelen röstberättigade i kommunen som stöder det vinnande alternativet 

påverkar KF:s beslut. 

H2 KF-initierade folkomröstningar påverkar KF:s beslut att följa 

folkomröstningsresultatet.     

H3 Det stärkta folkinitiativet från lagändringen år 2011 leder till att fler 

folkomröstningsresultat inte följs.   

På beslutsfattarna åligger det också att välja och prioritera mellan olika frågor och intressen 

(Manin 1997:178), eftersom de ekonomiska medlen är begränsade. Vidare kräver lagen att 

kommuner ”ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet” (SFS 1991:900). Detta 

innebär att kommunen ska bedriva en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet med en 

ekonomi i balans. För att åstadkomma en välskött ekonomi måste de styrande ta hänsyn till 

både kortsiktiga och långsiktiga finansiella mål (SFS 1991:900). Eftersom beslutsfattarna är 

makthavare av den politiska makten har de troligen mer information och kunskap, än vad 

medborgarna har, om kommunens finansiella läge och vad som är ekonomiskt genomförbart 

(Manin 1997:178). Det ekonomiska helhetsperspektivet riskeras att gå förlorad vid en folk-

omröstning, eftersom en fråga ryckts ur ett större sammanhang (Montin 2007:155). Detta för 

oss vidare till följande hypotes:  

H4 God ekonomi påverkar KF:s beslut. 

Många väljare känner inte att deras intressen blir representerade av de förtroendevalda och en 

möjlig förklaring är att den förda politiken inte svarar upp mot väljarnas förväntningar 

(Dalton 2013:78). Esiasson och Holmberg (1988:20) finner bland annat att väljare och 

riksdagsledarmöter har olika uppfattning om vilken ordning frågor ska prioriteras. Vidare 

visar undersökningen att väljare, trots att de stöder olika partier, är mer överens sinsemellan 

om frågeprioriteringen än vad de är med sina respektive partirepresentanter. Den bristande 

överensstämmelsen mellan partiet och dess väljare återfinns inom samtliga partier. Undersök-

ningen tyder emellertid på att de borgerliga partierna tenderar att ha en något bättre överens-
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stämmelse med sina väljare än vad vänsterpartierna har med sina. Esiasson och Holmbergs 

upptäckter leder oss avslutningsvis fram till följande hypotes: 

H5 Fler folkomröstningsresultat följs när styret är borgerligt.  

3.2 Folkomröstningars effekter på valresultatet  

3.2.1 Ansvarsmodellen 

Ansvarsmodellen är en teori som syftar till att försöka förklara hur väljarna tänker när de 

väljer sina politiska representanter. Detta perspektiv utgår i från att väljarna agerar som 

kritiska domare genom att se tillbaka på politikernas agerande och förda politik. Utifrån det 

avgör de sedan vem de kommer att lägga sin röst på (Naurin 2009:27f; Przeworski, Stokes & 

Manin 1999:3ff, 29; Manin 1997:179). Enligt ansvarsmodellen är väljarna därmed inte 

mycket för fagra vallöften om framtiden, utan röstar i stället på basis av vad de styrande 

tidigare har presterat (Bengtsson 2004:156).  

Inom den representativa demokratin finns det möjlighet för representanterna att handla efter 

sina egna mål, intressen och värderingar, utan att behöva ta hänsyn till medborgarnas åsikter. 

Att arbeta mot personliga mål kan innebära att politikerna arbetar i en riktning som inte 

överensstämmer med folkviljan. Då väljarna upplever att politikerna agerar efter sina egna 

intressen, favoriserar särintressen eller fattar impopulära beslut, minskar väljarstödet. Valet 

och valsedeln fungerar därmed i ansvarsmodellen som en möjlighet för väljarna att ställa de 

styrande tillsvars för sitt agerande och handlande i efterhand (Przeworski, Stokes & Manin 

1999:3ff, 29f). De väljare som är nöjda med den politik som förts kommer därför ge partiet, 

genom sin röst, fortsatt förtroende. Missnöjda väljare kommer å andra sidan att straffa genom 

att rösta på ett annat parti (Bengtsson 2004:156). Detta resonemang leder oss fram till följande 

hypoteser: 

H6 Att gå emot ett folkomröstningsresultat medför att de styrande partierna 

förlorar väljarstöd.  

H7 Att följa ett folkomröstningsresultat ger ett bibehållet eller ökat väljarstöd för 

de styrande partierna. 

H8 De styrande partierna förlorar väljarstöd när de följer den segrande sidan i 

folkomröstningen, då den endast stöds av en liten andel röstberättigade.  
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I syfte att utkräva ansvar sätter väljarna upp personliga kriterier, där de väger in hur de 

beslutsfattarna har handlat i olika frågor (Naurin 2009:27ff). Enligt forskarna är det framför-

allt ekonomiska frågor som har inflytande på väljarnas ansvarsutkrävande (Bengtsson 

2004:156f). Huruvida något samband finns mellan ansvarsutkrävande och hur beslutsfattarna 

hanterar folkomröstningsresultatet, har inte tidigare testats.   

3.3 Folkomröstningars effekter på valdeltagandet 

3.3.1 Valtrötthet 

Valdeltagandet har minskat i flera demokratiska länder samtidigt som antalet val och 

möjligheter att rösta har ökat. Det finns flera förklaringar till att valdeltagandet har sjunkit, 

men en välkänd bidragande orsak är valtrötthet hos väljarna (Dalton 2013:42). Valtrötthet är 

något som påverkas av flera olika faktorer. För det första påverkas valtrötthet av antalet val 

som väljarna förväntas delta i (Rallings & Borisyuk 2003:65). För att uppnå ett högt valdel-

tagande bör valsystem med val till flera politiska nivåer inte använda sig av en hög frekvens 

av folkomröstningar, eftersom antalet val blir för många. För många val tröttar helt enkelt ut 

väljarna och leder till ett successivt sjunkande valdeltagande i de allmänna valen (Schakel & 

Dandoy 2014:621; Gilljam & Holmberg 1996:15f). Dessa tankar leder till följande hypoteser: 

H9 En folkomröstning medför att valdeltagandet sjunker i nästkommande 

kommunalval.   

H10 Valdeltagandet i nästkommande kommunalval sjunker mer när valdeltagandet 

i folkomröstningen är högt. 

För det andra uppstår valtrötthet när ett eller fler val hålls tätt in på varandra (Dalton 2013:42; 

Rallings & Borisyu 2003:67). Tidpunkten för när valen infaller i det demokratiska systemet 

har därmed en inverkan på valdeltagandet. Tidigare studier har erhållit resultat som visar att 

valdeltagandet blir lägre, när tidsspannet mellan två val är mindre än ett år samt att valdel-

tagandet inte påverkas negativt, när avståndet är längre än ett år eller mer (Schakel & Dandoy 

2014:606ff). Vidare finns det även resultat som visar att en månads mellanrum mellan två val 

leder till ett mycket lågt valdeltagande och en utbredd valtrötthet hos medborgarna (Rallings 

& Borisyuk 2003:73). Tankarna om valtrötthet och tidigare forskningsresultat leder oss fram 

till nästa hypotes: 

H11 Valdeltagandet sjunker mer i nästkommande kommunalval när tidspannet till 

kommunalvalet är mindre än ett år.  
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Slutligen påverkas även valdeltagandet och valtröttheten av att flera val infaller samtidigt. Det 

förklaras enklast med hjälp av Downs (1957) tankar, om att väljarna utgår från rationella 

kostnads- och nyttoberäkningar vid beslutet att rösta. Kostnaderna avser den tid och 

ansträngning som väljarna lägger ut för att förbereda sig inför valet och ta sig till vallokalen 

(Goldfarb & Sigelman 2010:2). När flera val infaller parallellt slås väljarens kostnader ut på 

fler val samtidigt och blir lägre (Schakel & Dandoy 2014:607). Kostnaden och medborgarnas 

valtrötthet kan på så vis minska om flera val infaller vid samma tidpunkt. Detta resonemang 

leder oss avslutningsvis fram till följande hypotes:   

H12 När folkomröstningen infaller i samband kommunalvalet uteblir de negativa 

effekterna på valdeltagandet i nästkommande kommunalval.  

3.3.2 Folkomröstningars utbildade effekter  

För att kunna delta i den demokratiska processen krävs att medborgarna har förståelse och 

kunskap om politiken och det politiska systemet (Dalton 2013:37; Hadenius 2006:156). Om 

direktdemokratiska inslag, såsom folkinitiativ och folkomröstningar, tillåts stiger kunskaps-

nivån, då dessa förväntas att ha en utbildande inverkan på väljarna. Kunskapen och förmågan 

att delta formas därmed av det demokratiska systemets uppbyggnad och utformning (Smith 

2002:2ff). 

Tankarna om att folkomröstningar och folkinitiativ är utbildande kan liknas vid en kedja av 

effekter som utlöses och påverkar varandra. Folkomröstningar och folkinitiativ ökar 

medborgarnas känsla av politisk effektivitet, dvs. bidrar till en uppfattning om att politikerna 

är lyhörda för deras åsikter. När medborgarna känner att deras åsikter direkt kan påverka 

beslutsfattarna, blir politiken mer relevant i deras liv och deras politiska intresse ökar. Det 

ökade allmänintresset leder i sin tur till att medborgarna bättre förstår och tolkar den politiska 

argumentationen, vilket underlättar att ta till sig den kunskap som krävs för att delta. Politisk 

effektivitet, intresse, kunskap och deltagande hör därmed ihop och påverkar varandra (Smith 

2002:2ff; Tolbert & Smith 2005:1ff; Pateman 1970:44f).  

Det finns flera studier som har undersökt förhållandet mellan politisk effektivitet, intresse, 

kunskap och deltagande. Bowler och Donovan (2002) samt Mendelsohn och Cutler (2000) har 

funnit resultat som tyder på att medborgare som utsätts för folkomröstningar har en ökad 

känsla av att kunna påverka politiken. Vidare finner Smith (2002) att dessa medborgare har 

både mer politisk kunskap och ett större intresse. Men huruvida folkomröstningar medför att 



10 
 

valdeltagandet ökar i andra val finns det både resultat som stödjer och motsäger. Den 

forskning som bedrevs under 1980-talet fann resultat som pekade på att valdeltagandet inte 

ökar nämnvärt (Tolbert & Smith 2005:9). Å andra sidan finner emellertid Tolbert och Smith 

(2005) och Cebula och Coombs (2011) resultat som tyder på att de utbildade effekterna hos 

folkomröstningar stimulerar det individuella deltagandet, så att valdeltagandet i andra val 

stiger och att den demokratiska processen stärks. Utifrån de tidigare forskningsresultaten och 

tankarna om att folkomröstningar har utbildande effekter har följande hypoteser utformats: 

H13 En folkomröstning leder till ett ökat valdeltagande i nästkommande 

kommunalval. 

H14 Om KF följer folkomröstningsresultatet ökar valdeltagandet mer i 

nästkommande kommunalval.  

Tankarna om att folkomröstningar och folkinitiativ är utbildande innebär också att kunskapen 

om politik och förmågan att engagera sig i politiska frågor erhålls efter deltagandet (Smith 

2002:2ff). Pateman uttrycker denna tanke på följande vis; “the more the individual citizen 

participates the better able he is to do so” (Pateman 1970:25). Detta innebär att en kedja av 

effekter utlöses, när medborgarna deltar och att det inte enbart är själva närvaron av folk-

omröstningar som påverkar. Detta resonemang leder fram till följande hypotes:  

H15 Valdeltagandet ökar mer i nästkommande kommunalval när valdeltagandet i 

folkomröstningen är högt.  

Enligt Barankay, Sciarini och Trechsel (2013) har även folkinitiativ en positiv inverkan på 

valdeltagandet. De finner resultat som pekar på att insamlingen av signaturer och mobilisering 

av väljarna ökar deras medvetenhet och kunskap om den aktuella frågan. Insamlingsprocessen 

medför helt enkelt att fler väljare deltar. Avslutningsvis leder dessa upptäckter oss till fram till 

följande hypotes:  

H16 Valdeltagandet ökar mer i nästkommande kommunalval när folkomröstningen 

tillkommit genom ett folkinitiativ.  
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4. Metod och material 

4.1 Metodologisk ingång och forskningsdesign 

Metod och forskningsdesign kan ses som verktyg för att samla in och analysera det material 

och den data som krävs för att kunna svara på syftet. Syftet är därmed styrande för vilken 

metod och vilken forskningsdesign som är lämplig att använda (Bryman 2008:89). Då 

studiens syfte var att studera kommunala folkomröstningars effekter på väljarbeteendet och 

vilka faktorer som påverkar kommunfullmäktiges beslut, togs en kvantitativ ansats. Valet av 

en kvantitativ ingång grundar sig i att det möjliggjorde studier av flera folkomröstningar 

samtidigt. Detta gjorde det i sin tur möjligt att skapa en grund för bredare generaliseringar om 

kommunfullmäktiges beslut samt folkomröstningars effekter på väljarbeteendet och därmed 

svara upp mot studiens syfte. Ytterligare ett argument för valet av en kvantitativ ansats bottnar 

sig i att det är lämpligt, när teorier och hypoteser ska testas på verkliga förhållanden. Att 

generalisera, testa hypoteserna och svara upp mot studiens syfte hade troligtvis inte varit 

möjligt med en kvalitativ forskningsmetod, som snarare söker efter att gå på djupet i ett eller 

två fall (Bryman 2008:40,168; Eliasson 2013:21; Holme & Solvang 1997:81).  

För att kunna svara på studiens tre frågeställningar har två forskningsdesigner kombinerats. 

En tvärsnittsdesign användes till den information som behövdes om varje folkomröstningsfall, 

så som exempelvis tidpunkt, valdeltagande, vem som initierat, om beslutet följdes samt vilka 

parti som styrde. Data om folkomröstningarna samlades därmed in vid en tidpunkt. Detta för 

att erhålla information till flera utav de variabler som krävdes för analyserna, så att sambands-

mönster mellan dessa och kommunfullmäktiges beslut samt väljarbeteendet kunde upptäckas 

och urskiljas (Bryman 2008:63ff).   

En longitudinell design användes till att studera valdeltagandets och valresultatets förändring i 

de kommuner som haft en folkomröstning. Det innebär att data till dessa variabler har samlats 

in från två separata tillfällen, dels en gång vid det närmaste kommunalvalet innan och en gång 

vid närmaste kommunalvalet efter folkomröstningen. En longitudinell design krävdes för att 

samla in informationen om hur förändringen sett ut inom respektive kommun efter att folk-

omröstningen ägt rum (Bryman 2008:69ff). 

4.2 Urval  

Den totala urvalspopulationen utgörs av samtliga 120 kommunala folkomröstningar som 

genomförts i Sverige. Av dessa valdes sedan 99 stycken fall ut för analys (Eliasson 2013:44). 
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Dessa motsvarar alla folkomröstningar mellan år 1994 och fram till år 2014. Skälet till 

tidsperioden grundar sig på 1994 års lagändring som innebar att det begränsade folkinitiativet 

infördes. Genom att välja samtliga fall från år 1994 och framåt, blev det möjligt att jämföra 

det begränsade folkinitativets och det stärkta folkinitativets effekter på benägenheten att följa 

folkomröstningsresultaten. 

4.3 Datainsamling och material 

För att samla in den information som behövdes för att skapa variablerna användes två 

kodningsscheman (Bryman 2008:68). I det första kodningsschemat fördes information in om 

varje folkomröstnings datum, valdeltagande, resultatet, om resultatet följdes samt vem som 

initierat folkomröstningen. I det andra kodningsschemat samlades information om hur valdel-

tagandet och de styrande partiernas förändrats från kommunalvalet innan folkomröstningen 

till kommunalvalet efter.  

Materialet till kodningsschemat består både av sekundär och primärdata. Eftersom en stor 

mängd data skulle samlas in, nyttjades sekundärdata i så stor utsträckning som möjligt för att 

spara både tid och resurser. Att ta direktkontakt eller skicka enkäter till varje kommun som 

haft folkomröstningning hade tagit för lång tid, samtidigt som det sannolikt hade resulterat i 

ett större bortfall än genom att nyttja sekundärdata (Bryman 2008:301ff).  

Datan om folkomröstningarnas valdeltagande, valresultat och datum bygger huvudsakligen på 

sekundärdata från Eriksson och Kaufman (2010). Eftersom det är svårt att bedöma kvalitén på 

materialet, då det ursprungligen samlats in i ett annat syfte, gjordes stickprovskontroller 

(Bryman 2008:301ff; Halperin & Heath 2012:331). I de fall då det saknades information, 

kompletterades den med primärdata från kommunernas hemsidor samt genom telefonkontakt. 

Datan till kommunernas valdeltagande i kommunalvalen och de styrande partiernas röststöd 

fanns att hämta hos Valmyndigheten, Sveriges kommuner och landsting samt databasen         

K-fakta och inhämtades därför därifrån. 

4.4 Bortfall   

Internt bortfall finns i några av variablerna som rör informationen om folkomröstningarna och 

i det fall, då det saknades information, uteslöts dessa ur analyserna (Bryman 2008:320). 

Exempelvis saknades ett slutgiltigt beslut från KF i ett fåtal fall och i ett fall saknades 

information om valdeltagandet i folkomröstningen. Vidare uteslöts även de folkomröstningar 

som genomförts i samband med kommunalvalet år 2014 ur analyserna om folkomröstningars 
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effekter på väljarbeteendet, eftersom ett nytt kommunalval inte ägt rum ännu. Att ett mindre 

antal värden kodades bort bedömdes dock inte påverka studiens resultat, då den fortfarande 

bygger på en stor mängd data från övriga fall (Halperin & Heath 2012:343).  

4.5 Analys av datan 

Den empiriska data som samlats in via kodscheman har bearbetats i det statistiska pro-

grammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), vilket är användbart redskap i 

kvantitativa studier för att hantera och analysera stora mängder data (Bryman 2008:654). 

Varje kodning från schemat lades in som en egen variabel i programmet.  

4.5.1 Beroende och oberoende variabler 

Med beroende variabel avses det som påverkas av något eller det som ska förklaras (Bryman 

2008:320). Denna studie utgick från tre stycken beroende variabler. Den beroende variabeln 

som används för att undersöka vad som kan påverka kommunfullmäktiges beslut, utgjordes av 

de fall där kommunfullmäktige följer eller inte följer folkomröstningsresultatet. Denna består 

av två kategorier och befinner sig på nominalskalnivå. Till beroende variabel för att 

undersöka vad folkomröstningar har för effekter på valresultatet i det efterföljande 

kommunalvalet, användes de styrande partiernas procentuella förändring. Den tredje och sista 

beroende variabeln nyttjades till att undersöka vilka effekter folkomröstningar har på 

valdeltagandet. Denna utgjordes av den procentuella förändringen i valdeltagandet mellan det 

föregående och det kommunalval som följer efter att en folkomröstning ägt rum. Fallen i de 

två sistnämnda variablerna är ekvidistanta, då avstånden mellan dem är lika stora. Dessa 

befinner sig därmed på intervallskalnivå (Eliasson 2013:38,90; Bryman 2008:320).   

Det som förväntas kunna förklara eller påverka den beroende variabeln kallas för oberoende 

variabel (Bryman 2008:50; Field 2013:7f). I studien har totalt 10 stycken oberoende variabler 

nyttjats. I avsnittet Resultat och analys följer en närmare redogörelse för vilka de är samt hur 

de använts. 

4.5.2 Analysmetod 

I studien har huvudsakligen bivariat analysmetod tillämpats. Att bivariat analysmetod 

användes berodde på att de hypoteser som utformats till största del efterfrågade att ställa två 

variabler mot varandra, så att deras relation kunde undersökas (Bryman 2008:326; Halperin & 

Heath 2012:367). För att genomföra de bivariata analyserna tillämpades två olika tekniker; 

korstabeller och medelvärdesjämförelser. Vilken analysmetod som nyttjades berodde på 
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skalnivån hos den beroende variabeln (Bryman 2008:326; Eliassson 2013:5). Då den bero-

ende variabeln för att undersöka vad som kan påverka kommunfullmäktiges beslut var 

kategoriindelad och på nominalskalnivå, brukades korstabeller (Halperin & Heath 2012:382). 

Analyserna av folkomröstningars effekter på valdeltagandet och valresultatet i nästkommande 

kommunalval gjordes dock med hjälp av medelvärdesjämförelser, då de beroende variablerna 

befann sig på intervallskalnivå (Halperin & Heath 2012:382; Bryman 2008:324). En 

betydande nackdel med medelvärdesjämförelser är att måttet är känsligt för extremvärden, 

dvs. mycket höga och låga värden, och kan därmed kraftigt förskjutas åt något håll (Eliasson 

2013:68; Halperin & Heath 2012:350). Exempelvis innehåller den variabel som mäter 

förändringen av de styrande partierna sådana extremvärden och standardavvikelsen är på 6,6 

%. Vad beträffar variabeln om valdeltagandets förändring i det nästkommande kommunal-

valet är standardavvikelsen bättre, dvs. 2,72 %.  

För att kunna avgöra hur tillförlitliga och säkra resultaten var som gavs i analyserna användes 

Chi²-test i korstabellerna och T-test vid medelvärdesjämförelserna. Dessa test har samma 

underliggande syfte, vilket är att tillhandahålla ett signifikansvärde som visar hur säkert 

analyserna av de utvalda fallen kan generaliseras till ett större sammanhang (Halperin & 

Heath 2012:384; Bryman 2008:333ff). Signifikansvärdet indikerade på så vis om det fanns ett 

samband mellan två variabler samt att skillnaderna mellan värdena i analyserna inte berodde 

på slumpen hos de folkomröstningar som inkluderats i studien. Ett lågt värde antydde på att 

det fanns en relation och ett högt antydde på att det inte fanns någon relation. Acceptansnivån 

i denna studie drogs vid 90 %, dvs. 0.1, och risken för att felaktiga slutsatser har gjorts är som 

högst 1 av 10 (Bryman 2008:335).   

Vidare användes två olika typer av T-test för att få fram signifikansvärdet vid medelvärdes-

jämförelserna. Mestadels nyttjades Independent-sample T-test, eftersom merparten av 

hypoteserna var utformade på ett sådant sätt att de syftade till att jämföra två olika gruppers 

medelvärden med varandra, dvs. då den oberoende variabeln var kategoriindelad och den 

beroende var på intervallskalnivå. För att undersöka om folkomröstningar leder till ett ökat 

eller minskat valdeltagande användes emellertid One-sample T-test för att ta fram signifikans-

värdet. One-sample T-test är nämligen användbart när en grupps genomsnittliga värde ska 

jämföras med ett specifikt eller ett förutbestämt värde (SPSS-akuten 2015). I denna studie 

innebar detta att den genomsnittliga förändringen i valdeltagandet hos folkomröstnings-

kommunerna jämfördes med den genomsnittliga förändringen hos landets övriga kommuner.   
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För att analysera och tolka de resultat som gavs av analyserna användes de valda begreppen 

och teorierna som hypoteserna utformats från. Detta för att ur en analytisk synvinkel få en 

djupare förståelse för resultaten och därigenom kunna svara på studiens syfte och fråge-

ställningar. 

4.5 Metoddiskussion  

Med validitet avses om undersökningen mäter det som är relevant för studien och handlar om 

huruvida de indikatorer som utarbetats i syfte att mäta olika begrepp verkligen mäter det som 

avses (Bryman 2008:162f). För att mäta det som avsågs och uppnå så hög validitet som 

möjligt har teorier och tidigare forskning nyttjats, för att härleda fram och operationaliseras 

ner till hypoteser som är relevanta för studiens syfte. Det har också funnits en medvetenhet 

om att det inte går att vara helt säker på att relationen mellan variablerna är kausal och att det 

kan finnas en viss osäkerhet kring orsak och verkan. I samtliga fall har det dock funnits ett 

tidsavstånd mellan orsak och verkan. KF:s beslut, förändringen i valdeltagandet och val-

resultatet i nästkommande val sker efter att folkomröstningen ägt rum. En omvänd kausalitet 

mellan beroende och oberoende variabel är därmed inte särskilt rimligt, vilket stärker 

validiteten.  

Med reliabilitet avses pålitlighet samt om kunskapen är framtagen på ett tillförlitligt sätt, dvs. 

att det inte finns några okontrollerade och slumpmässiga fel (Yin 2014:49). Då den oberoende 

variabeln kategoriindelats, har det ibland medfört att endast ett fåtal fall hamnat i en av 

kategorierna, vilket har ökat risken för slumpmässiga fel. För att hantera och undvika att 

alltför små variationer ges för stor uppmärksamhet, användes signifikanstest. Genom 

signifikanstesten blev det på så vis möjligt att avgöra sannolikheten att resultatet i analyserna 

berodde på slumpen. Detta stärker reliabiliteten och indikerar att resultatet är framtaget på ett 

tillförlitligt sätt.   

Replikerbarhet innebär att exakt samma resultat uppnås om studien görs om av någon annan 

(Bryman 2008:49). Alla studier inrymmer alltid ett visst mått av tolkning som kan komma att 

komplicera replikerbarheten. Den tolkning som förekommer återfinns framförallt i operation-

aliseringen av hypoteserna från de teoretiska begreppen samt när resultaten tolkats tillbaka till 

teorin. En fördel med studien är emellertid att datan bygger på lättillgänglig offentlig statistik 

som alla har möjlighet att ta del av för att repetera proceduren. 
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Att signifikansvärde har används i samtliga analyser stärker generaliserbarheten i de fall som 

signifikans har uppnåtts. Det är dock viktigt att tänka på att generaliseringarna enbart är 

giltiga i en viss tid (Bryman 2008:199f). Detta med tanke på de eventuella effekter som 

lagändringen från år 2011 kan komma att medföra. Hittills har det inte genomförts så många 

folkomröstningar efter att lagen ändrades och än så länge är antalet fall där KF har gått emot 

den segrande sidas vilja få. Om några år framåt är det på så vis möjligt att en förändring har 

skett och att generaliseringen inte längre är giltig.  
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5. Resultat och analys 

5.1 Faktorer som påverkar kommunfullmäktiges beslut 

Den beroende variabel som används för att studera vad som påverkar kommunfullmäktiges 

beslut är kategoriserad efter huruvida KF följer folkomröstningsresultatet. Eftersom den 

beroende variabeln består av två kategorier och befinner sig på nominalskalnivå, används 

korstabulering som analysverktyg. I tabell 1 presenteras enbart de fall där kommun-

fullmäktige följer folkomröstningsresultatet, dels på grund av utrymmesskäl och dels för att 

dessa fall är många fler till antalet än de som kommunfullmäktige går emot. 

För att testa de framarbetade hypoteserna som möjligen för att studera kommunfullmäktiges 

beslut till att följa eller frångå folkomröstningsresultaten, används fem stycken oberoende 

variabler. I testet av hypotes H:1 utgörs den oberoende variabeln av andelen röstberättigade i 

kommunen som stöder det vinnande alternativet. Då variabeln befinner sig på intervall-

skalnivå, har den kodats om efter medianen i kategorierna stor och liten för att den ska bli 

möjlig att testa. Motivet till att använda två kategorier är att fallen i respektive grupp inte ska 

bli för få till antalet. Den oberoende variabeln till hypotes H:2 utgörs av om folkomröstningen 

tillkommit genom folkinitiativ eller om KF själv initierat den. Till hypotes H:3 används en 

variabel om folkomröstningen ägt rum före eller efter lagändringen år 2011. För att studera 

hypotes H:4, som handlar om huruvida ekonomin är en bidragande faktor som påverkar 

kommunfullmäktiges beslut, nyttjas en variabel som mäter skattekraften i respektive 

kommun. I samtliga fall fram till år 2010 har denna information tagits från det valår som 

infallit närmast efter en folkomröstning. För de folkomröstningar som genomförts mellan åren 

2010-2014 används i stället skattekraften från år 2011, eftersom information för år 2014 inte 

finns tillgänglig. Anledningen till att skattekraft nyttjas för att studera det ekonomiska 

förhållandet i kommunerna beror på att den mäter beskattningsbar inkomst per kommun-

invånare, vilket är ett mått som ofta används för att mäta kommunens ekonomiska nivå. Då 

variabeln från början är på intervallskalnivå, kodades även denna om i två kategorier efter 

medianen. Till hypotes H:5 brukas en variabel som visar om kommunerna är borgerligt- eller 

vänsterstyrda. Till borgerligt styre har partierna Moderaterna, Centerpartiet, Krist-

demokraterna och Folkpartiet räknats. Med vänsterstyre avses partierna Socialdemokraterna 

och Vänsterpartiet. Miljöpartiet har klassats som blockneutralt, då partiet har tillhört olika 

sidor av blocken i kommunerna. De åtta kommuner vars styre bestått av blocköverskridande 

koalitioner, såsom exempelvis Socialdemokraterna och Folkpartiet, har kodats bort från 
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analysen. Sverigedemokraterna har det inte tagits ställning till, eftersom de alltid befunnit sig i 

opposition. Resultatet av analyserna presenteras i tabellen nedan.   

Tabell 1: Korstabell som förklarar vad som kan påverka KF:s beslut att följa 

folkomröstningsresultatet 

    KF följer % Signifikans Antal 

H1 Andelen röstberättigade i kommunen som stöder    

Stor 

(>40,7150) 
97,9 

 
47 

det vinnande alternativet påverkar KF:s beslut Liten 79,5   35 

  Differens 18,4 0,01   

H2 KF-initierade folkomröstningar påverkar KF:s  KF 96,8 
 

61 

beslut att följa folkomröstningsresultatet   Initiativ 74,2 
 

23 

  Differens 22,6 0   

H3 Det stärkta folkinitiativet från lagändringen år  Innan 96,1 
 

74 

2011 leder till att fler folkomröstningsresultat inte  Efter 58,8 
 

10 

följs Differens 37,3 0   

H4 God ekonomin påverkar KF:s beslut 

God 

(>149837) 
89,6 

 
41 

 

Mindre god 89,1 
 

43 

  Differens 5 0,95   

H5 Fler folkomröstningsresultat följs när styret är  Vänster  91,7 
 

22 

borgerligt Borgerligt 87 
 

47 

  Differens 4,7 0,49   
1
 

Resultatet pekar på att det finns flera faktorer som påverkar kommunfullmäktiges beslut till 

att följa eller att frångå det resultat som ges i folkomröstningen. De genomförda analyserna 

ger stöd till tre utav hypoteserna som testats i tabell 1. För det första visar resultatet på att 

beslutsfattarna är mer benägna att följa folkomröstningsresultatet när minst 40 % av 

kommunens röstberättigade stöder det vinnande alternativet. I hela 98 % av fallen där 40 % 

eller mer av de röstberättigade stöder det vinnande alternativet har kommunen valt att följa 

den vinnande sidan. Om däremot det segrande alternativet har mindre än 40 % stöd av de 

röstberättigade, följs valresultatet enbart i 80 % utav fallen. Att det finns stöd för hypotes H:1 

tyder på att ju mer uppmärksamhet medborgarna ger en viss fråga och ju tydligare det uttrycks 

vad majoriteten önskar, desto mer prioriterar beslutsfattarna att följa folkomröstnings-

resultatet. Beslutsfattarna är därmed rationella, målmedvetna och lyhörda aktörer som väger 

in medborgarnas åsikter, när de fattar beslut och prioriterar de frågor som medborgarna finner 

viktiga. En möjlig tolkning är också att beslutsfattarna har en uppfattning om att de kommer 

                                                           
1
 Chi²-test för att ta fram signifikansvärde 
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att missgynnas i nästkommande val om de inte följer den vinnande sidan i folkomröstningen, 

då den har ett stort väljarstöd hos kommunens medborgare.  

För det andra är kommunfullmäktige mer benägen att följa folkomröstningsresultatet, när de 

själva har initierat omröstningen och det finns på så vis stöd för hypotes H:2. Valresultatet har 

enbart följts i 74 % av de fall folkomröstningen tillkommit genom folkinitiativ, medan den 

vinnande sidan har hörsammats i 97 % av de fall den kommit till på kommunfullmäktiges 

begäran. Att fler folkomröstningsresultat bortses när folkomröstningen initierats genom 

folket, tyder på att medborgarna kan ha begärt folkomröstning i en fråga som inte kommun-

fullmäktige skulle ha väckt. En fråga som lyfts genom ett folkinitativ kan potentiellt också 

vara en fråga som den politiska makten inte prioriterar. Den kan även idémässigt stå i strid 

med den politik som de styrande önskar att föra. Frågan som väckts skulle också kunna vara i 

konflikt med den ekonomiska prioriteringen. Om det däremot är kommunfullmäktige som på 

eget bevåg flyttar en fråga till folket råder det troligen osäkerhet och/eller oenighet i vad som 

är det bästa beslutet. Genom att låta folket avgöra kan ett eventuellt framtida ansvars-

utkrävande undvikas.  

Resultatet visar även att det finns stöd för hypotes H:3 och att det är färre folkomröstnings-

resultat som följs sedan lagändringen år 2011. Under det begränsade folkinitiativet hör-

sammade kommunfullmäktige resultatet i hela 96 % av fallen. Sedan lagen ändrades och det 

stärkta folkinitiativet trädde i kraft, har kommunfullmäktige enbart hittills följt resultatet i 59 

% av fallen. En förklaring till detta är att dagens lagstiftning har gjort det svårare för KF att 

avslå folkinitiativ innan de blir en folkomröstning.   

Studiens resultat finner emellertid inget stöd för hypotesen H:4, dvs. att kommunens ekonom-

iska situation påverkar KF i huruvida de följer folkomröstningsresultatet. Skillnaderna mellan 

de kommuner som har en hög skattekraft och de med en låg är ytterst små. De som har en 

lägre skattekraft har följt folkomröstningsresultatet i 89,1 % av fallen, medan de som har en 

högre skattekraft har följt det vinnande alternativet i 89,6 % av fallen.  

Det finns heller inget som stödjer att borgerligt styrda kommuner skulle följa fler folkomröst-

ningsresultat än vänsterstyrda. Resultatet för hypotes H:5 pekar snarare på det omvända 

förhållandet, eftersom de vänsterstyrda kommunerna har hörsammat den vinnande sidan i 92 

% och att den motsvarande siffran för borgerligt styrda kommuner är 87 %. Att några procent-

enheter skiljer sig mellan dem, kan bero på att de borgerligt styrda kommunerna har haft fler 
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folkomröstningar än de vänsterstyrda. Den politiska färgen på kommunens styre tycks därmed 

inte påverka beslutet om att följa folkomröstningsresultatet eller ej.  

5.2 Folkomröstningars effekter på valresultatet  

För att undersöka vad folkomröstningar har för effekter på valresultatet i det efterföljande 

kommunalvalet, används den procentuella förändringen hos de styrande som beroende 

variabel. Då variabeln befinner sig på intervallskalnivå, används medelvärdesjämförelser i 

analysen. 

I analysen av den beroende variabeln nyttjades två stycken oberoende variabler. I testet av 

hypotes H:6 och H:7 består denna av huruvida kommunfullmäktige beslutar att följa eller inte 

följa folkomröstningsresultatet. Den oberoende variabeln i hypotes H:8 består av hur stor 

andel röstberättigade i kommunen som stöder det vinnande alternativet, när beslutsfattarna 

följer folkomröstningsresultatet. Eftersom variabeln befinner sig på intervallskalnivå, har den 

kodats om efter medianen i kategorierna stort stöd och litet stöd. Resultatet av hypotestesterna 

följer i tabellen nedan.  

Tabell 2: Medelvärdesjämförelse som förklarar förändringen hos de styrande partierna i 

kommunalvalet efter en folkomröstning 

    Styrande % Signifikans Antal 

H6: Att gå emot ett folkomröstningsresultat medför att  Går emot -4,11 
 

9 

de styrande partierna förlorar väljarstöd  Följer -2,28 
 

77 

H7: Att följa ett folkomröstningsresultat ger bibehållet    
   

 eller ökat väljarstöd för de styrande partierna  Differensen -1,38 0,71   

H8: De styrande partierna förlorar väljarstöd när de följer  Stort stöd (>40,7) -1,20 
 

42 

den segrande sidan, då den endast stöds av en liten andel Litet stöd -4,68 
 

45 

röstberättigade Differensen -3,48 0,49   

2
 

De genomförda analyserna finner inget stöd för hypotes H:6 och H:7, eftersom folkomröst-

ningar inte verkar medföra några positiva effekter vad det gäller väljarstöd för de styrande. I 

de fall de styrande följer beslutet förlorar de i genomsnitt 2,3 % av rösterna i nästkommande 

kommunalval och när den vinnande sidan i folkomröstningen inte hörsammas tappar de i 

genomsnitt 4,1 % av rösterna. Sett till endast medelvärdet tyder analysen därmed på att de 

styrande förlorar röster oavsett om de rättar sig efter den vinnande sidan eller inte. Eftersom 
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differensen mellan medelvärdena inte uppnår statistisk signifikans, går det emellertid inte 

säga att de styrande alltid förlorar fler röster, när de går emot ett folkomröstningsresultat. 

Utifrån analysen går det inte heller att säga att de styrande alltid tappar röster efter en 

folkomröstning. En anledning till att resultatet inte uppnår någon statistisk signifikans kan 

bero på att det hittills är för få folkomröstningsresultat som KF gått emot. Endast nio fall 

befinner sig i gruppen som gått emot, medan hela 77 fall befinner sig gruppen där resultatet 

har följts. Däremot skulle kanske resultatet ha sett annorlunda ut om den procentuella 

förändringen hos de styrande hade jämförts med förändringen hos landets övriga kommuner.   

Resultatet av hypotes H:8 visar att de styrande partierna förlorar väljarstöd, då de följer ett 

folkomröstningsresultat som haft ett lågt stöd hos kommunens röstberättigade. Vidare tyder 

även resultatet på att de styrande partierna förlorar väljare, när de följer ett resultat som haft 

ett högt väljarstöd. Dock är minskningen något mindre, i genomsnitt 1,2 %, jämfört med en 

tillbakagång på 4,7 % när de följer ett resultat som har ett lågt väljarstöd. Emellertid uppnår 

inte heller detta test statistisk signifikans och hypotes H:8 kan därmed avfärdas. De två 

analyserna tyder därmed på att det varken spelar någon roll hur de styrande gör eller hur stor 

andel väljare som fått sin röst hörd i folkomröstningen. Väljarna förefaller att utgå från andra 

kriterier, när de genom sin röst utkräver ansvar eller belönar de förtroendevalda i kommunal-

valet. 

5.3 Folkomröstningars effekter på valdeltagandet 

Den beroende variabeln som används för att undersöka vilka effekter folkomröstningar har på 

valdeltagandet, utgörs av skillnaden i valdeltagandet mellan det föregående och det 

kommunalval som följer efter en folkomröstning. Variabeln är på intervallskalnivå och därför 

används medelvärdesjämförelser i analyserna. Vidare redovisas resultaten av de hypoteser 

som testats i två olika tabeller. Tabell 3, som följer härnäst, visar resultatet för testerna av 

hypotes H:9 och H:13. De kommuner som haft en folkomröstning har delats in i fem separata 

grupper, beroende på mellan vilka kommunalval som folkomröstningen har ägt rum. Därefter 

har respektive grupps förändring jämförts med förändringarna hos landets övriga kommuner. 

Motivet till denna analysmetod grundar sig i att detta krävdes för att kunna erhålla 

signifikansvärde för om valdeltagandet sjunker eller ökar.  
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Tabell 3: Medelvärdesjämförelse som förklarar valdeltagandets förändring mellan kommuner 

som haft och inte haft en folkomröstning. 

   
Valdeltagandets  

        förändring % Signifikans  Antal 

H9: En folkomröstning leder till att  

  
Folkomröstningskommun -5,58 

 
10 

 valdeltagandet sjunker i  
1994-1998 Övriga  -5,77 

 
280 

nästkommande kommunalval 
  Differens  0,19 0,75   

H13: En folkomröstning leder till att   

  
Folkomröstningskommun -0,9 

 
6 

valdeltagandet ökar i nästkommande  
1998-2002 Övriga  -1,39 

 
284 

kommunalval 
  Differens  0,49 0,45   

 

  
Folkomröstningskommun 1,68 

 
32 

 

2002-2006 Övriga  1,15 
 

258 

 

  Differens  0,53 0,01   

 

  
Folkomröstningskommun 2 

 
27 

 

2006-2010 Övriga  2,31 
 

263 

 

  Differens  -0,31 0,13   

 

  
Folkomröstningskommun 1,86 

 
17 

 

2010-2014 Övriga  1,2   273 

  
  Differens  0,66 0,02   

3
 

Enligt de teoretiska utgångspunkterna för valtrötthet påverkas valdeltagande negativt om 

väljarna måste delta och rösta för ofta. Resultatet pekar emellertid på att en folkomröstning 

mellan två kommunala val inte medför några uttröttningseffekter hos väljarna. Detta eftersom 

valdeltagandet inte sjunker mer hos de kommuner som haft folkomröstning jämfört med 

övriga kommuner. Det finns på så vis inte något som stöder att en folkomröstning skulle ha en 

negativ inverkan på valdeltagandet i det efterföljande kommunalvalet och hypotes H:9 kan 

därför avfärdas. Däremot återfinns signifikanta skillnader som stöder att valdeltagandet ökar 

mer i nästkommande kommunalval i kommuner som haft en folkomröstning. Dessa skillnader 

är dock begränsade till endast två av fem perioder. Mellan åren 2002-2006 samt mellan åren 

2006-2010 ökar valdeltagandet med 1,68 % respektive 2 % i folkomröstningskommunerna. 

Motsvarande siffror hos de kommuner som inte haft någon folkomröstning är 1,15 % och 1,2 

%. Differensen av ökningen i valdeltagandet mellan de kommuner som haft och de som inte 

haft någon folkomröstning är statistiskt signifikant i båda fallen. Således finns ett delvis stöd 
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för hypotes H:13. Folkomröstningar verkar därmed snarare ha positiva än negativa kortsiktiga 

effekter på valdeltagandet för det efterföljande kommunalvalet.  

I tabell 4, som följer nedan, används åter valdeltagandets förändring som den beroende 

variabeln och testas mot 5 stycken oberoende variabler. I hypoteserna H:10 och H:15 utgörs 

denna av valdeltagandet i folkomröstningen. Den är indelad efter medianen i kategorierna 

högt och lågt. I hypotes H:11 består den oberoende variabeln av huruvida folkomröstningen 

infallit med mindre än ett års mellanrum till nästkommande kommunalval. Den oberoende 

variabeln i hypotes H:12 utgörs av om folkomröstningen genomförs vid samma tidpunkt som 

ett kommunalt val eller vid ett enskilt tillfälle. För att testa hypotes H:14 används en obero-

ende variabel som beskriver huruvida kommunfullmäktige följer folkomröstningsresultatet. 

Slutligen, i testet av hypotes H:16, utgörs den oberoende variabeln av vem som initierat folk-

omröstningen. 

Tabell 4: Medelvärdesjämförelse som förklarar valdeltagandets förändring i det efterföljande 

kommunalvalet  

  

  
Valdeltagandets 

förändring % Signifikans Antal 

H10 & H15: Valdeltagande i nästkommande kommunalval Lågt  1,36 
 

46 

sjunker/ökar mer när valdeltagandet i folkomröstningen Högt (>66,0) 0,17 
 

45 

är lågt/högt Differens 1,19 0,04   

H11: Valdeltagandet sjunker mer i nästkommande Mer än ett år 1 
 

81 

 kommunalval när tidsspannet till kommunalvalet är  

Mindre än ett 

år 
-0,67 

 
12 

mindre än ett år Differens 1,67 0,1   

H12: När folkomröstningen infallet i samband med 

Separat 

tillfälle 
0,63 

 
54 

kommunalvalet uteblir de negativa effekterna på  Samma datum 1,01 
 

39 

valdeltagandet i nästkommande kommunalval Differens -0,38 0,06   

H14: Om KF följer folkomröstningsresultatet ökar   Följer inte 2,17 
 

9 

valdeltagandet mer i nästkommande kommunalval Följer  0,58 
 

80 

  Differens 1,59 0,12   

H16: Valdeltagandet ökar mer i nästkommande kommunalval KF 0,25   62 

när folkomröstningen tillkommit genom ett folkinitiativ Initiativ 1,86 
 

31 

  Differens -1,61 0   

4
 

Resultatet i tabell 4 visar att ett högt valdeltagande, över 66 %, i folkomröstningen inte leder 

till ett minskat valdeltagande i det efterföljande kommunalvalet. Snarare ökar valdeltagandet i 
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genomsnitt med 0,17 % när valdeltagandet i folkomröstningen varit högt. Ett högt 

valdeltagande gör inte väljare valtrötta och förefaller således inte heller påverka motivationen 

till att delta negativt. Detta resultat talar för att hypotes H:10 bör avfärdas. Å andra sidan 

återfinns dock stöd för att valdeltagandet ökar mer i det efterföljande kommunalvalet, om 

valdeltagandet i folkomröstningen varit lågt. Med ett lågt valdeltagande i folkomröstningen 

ökar valdeltagandet i nästkommande kommunalval med i genomsnitt 1,36 %.  Sett från denna 

synvinkel finns det därför delvis stöd för hypotes H:10. Att valdeltagandet i det efterföljande 

kommunalvalet ökar mer, när deltagandet i folkomröstningen är lågt, leder vidare till att 

hypotes H:15 kan avfärdas. Detta på grund av att ett högt valdeltagande i folkomröstningen 

inte genererar en större ökning i nästkommande kommunalval än då deltagandet är lågt. En 

möjlig förklaring till att det inte finns stöd för denna hypotes är att det politiska intresset redan 

är stort i de kommuner som har ett högt valdeltagande i folkomröstningen. Om valdeltagandet 

i kommunalvalet redan är högt, finns det troligen färre ointresserade väljare att engagera än i 

en kommun som normalt har ett lägre valdeltagande.    

Studiens resultat visar att valtrötthet och ett sjunkande valdeltagande först inträffar, när tids-

spannet mellan folkomröstningen och kommunalvalet är kort. Valdeltagandet sjunker i 

genomsnitt med 0,67 % när folkomröstningen hålls inom ett år från kommunalvalet och ökar 

med i genomsnitt 1 % när tidsspannet till nästkommande kommunalval är längre än ett år. Det 

finns därmed signifikant stöd för hypotes H:11. Att det finns stöd för att valdeltagandet 

påverkas negativt, när tidsspannet mellan folkomröstningen och kommunalvalet är mindre än 

ett år, stämmer överens med de slutsatser som Schakel och Dandoy (2014) drar i sin studie.  

Resultatet i analysen visar också att valdeltagandet ökar med i genomsnitt 1,01 % när 

folkomröstningen genomförs i samband med det föregående kommunalvalet. Om folk-

omröstningen däremot genomförs vid ett separat tillfälle under mandatperioden ökar 

valdeltagandet i genomsnitt med 0,63 %. När en folkomröstning genomförs i samband med ett 

kommunalval ökar därmed valdeltagandet i det efterföljande kommunalvalet mer, än om den 

genomförs vid ett separat tillfälle. Resultat för hypotes H:12 är statistisk signifikant på 90 

procents nivå och därmed värt att reflektera över. Resultatet stämmer också överens med 

Downs (1959) tankar, att färre röstningstillfällen minskar kostnaderna för väljarna och är 

något positivt för valdeltagandet. Tidpunkten för när folkomröstningen äger rum är därmed 

betydelsefull av två skäl. För det första kan negativa effekter på valdeltagandet undvikas om 
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folkomröstningen sker minst ett år innan nästkommande kommunalval. För det andra kan ett 

högre valdeltagande uppnås om folkomröstningen äger rum i samband med ett kommunalval.  

I de fall kommunfullmäktige väljer att följa den segrande sidans vilja är ökningen i valdel-

tagandet i nästkommande kommunalval marginell, dvs. i genomsnitt 0,6 %. Valdeltagandets 

ökning är betydligt större, i genomsnitt 2,2 %, i de fall där beslutsfattarna bortser från folk-

omröstningsresultatet. Även om denna skillnad inte riktigt uppnår statistisk signifikans är det 

intressant att notera att ett omvänt förhållande till hypotes H:14 snarare tycks råda. En möjlig 

förklaring skulle kunna vara att den bristande politiska viljan att följa den vinnande sidan 

aktiverar fler väljare, än i de fall omröstningsresultatet följs och politisk effektivitet signaleras 

av beslutsfattarna.  

Slutligen har även vem som initierat folkomröstningen betydelse för valdeltagandet i 

nästkommande val till kommunfullmäktige. När folkomröstningen är folkligt initierad är 

ökningen i genomsnitt 1,9 %, vilket är signifikant större än om kommunfullmäktige själv 

initierat den. Ökningen är då endast 0,3 %. Att medborgarna engagerar och mobiliserar sig i 

ett folkinitiativ, har därmed positiva effekter på valdeltagandet i det efterföljande kommunal-

valet, vilket ger stöd för hypotes H:16.  

  



26 
 

6. Slutsatser  

6.1 Faktorer som påverkar kommunfullmäktiges beslut 

Hypotessammanfattning:                    

Hypotes Resultat Stöd 

H1 Andelen röstberättigade i kommunen som 

stöder det vinnande alternativet påverkar KF:s 

beslut. 

 

Beslutsfattarna är mer benägna att följa 

folkomröstningsresultatet när det vinnande 

alternativet har ett stort stöd hos de 

röstberättigade i kommunen. 

 

Ja 

H2 KF-initierade folkomröstningar påverkar 

KF:s beslut att följa folkomröstningsresultatet.     
 

KF mer benägna att följa 

folkomröstningsresultatet när de själva 

initierat omröstningen. 

Ja 

H3 Det stärkta folkinitiativet från lagändringen 

år 2011 leder till att fler folkomröstningsresultat 

inte följs.  

KF bortser från fler vinnande 

folkomröstningsresultat efter lagändringen 

2011.   

 

Ja 

H4 God ekonomi påverkar KF:s beslut. 

 

Kommunens ekonomiska situation 

påverkar inte KF:s beslut. 

Nej 

H5 Fler folkomröstningsresultat följs när styret 

är borgerligt 

Politisk färg påverkar inte benägenheten 

att följa valresultat. 

 

Nej  

 

Kommunfullmäktiges beslut att följa den vinnande sidan i folkomröstningen påverkas av två 

faktorer. Den ena är hur stort antal av kommunens röstberättigade som stöder det vinnande 

alternativet. Ju fler väljare som röstar på det alternativ i folkomröstningen som vinner, desto 

mer tycks kommunfullmäktige vara villiga att prioritera att följa folkomröstningsresultatet. 

Den andra faktorn som påverkar kommunfullmäktiges beslut är vem som har initierat 

folkomröstningen. När det är kommunfullmäktige som är den drivande kraften, är det högst 

troligt att de följer folkomröstningsresultatet. Detta beror troligtvis på att det råder osäkerhet 

eller oenighet bland de politiska representanterna om vad som är det bästa beslutet. Genom en 

folkomröstning kan de i stället låta kommuninvånarna avgöra vilken handlingsväg de ska ta. 

Att de styrande är mindre benägna att hörsamma resultat från folkinitierade folkomröstningar, 

kan förklaras av att frågan som väcks möjligen står i strid med den förda politiken eller 

avviker från de politiska prioriteringarna. Den lagändring som genomfördes år 2011 och som 

gjorde det svårare för beslutsfattarna att avvisa folkinitiativ, medför att fler folkomröstnings-

resultat avslås i efterhand. Faktorer som däremot inte tycks ha någon större inverkan är det 

ekonomiska läget samt om det är borgerligt- eller vänsterstyre i kommunen. 
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6.2 Folkomröstningars effekter på valresultatet  

Hypotessammanfattning: 

Hypotes Resultat Stöd 

H6 Att gå emot ett folkomröstningsresultat 

medför att de styrande partierna förlorar 

väljarstöd. 

 

Oavsett om KF följer eller går emot den 

vinnande sidan i folkomröstningen 

påverkar det inte hur väljarna röstar. 

Nej  

H7 Att följa ett folkomröstningsresultat ger ett 

bibehållet eller ökat väljarstöd för de styrande 

partierna. 

 

Oavsett om KF följer eller går emot den 

vinnande sidan i folkomröstningen 

påverkar det inte hur väljarna röstar. 

Nej 

H8 De styrande partierna förlorar väljarstöd när 

de följer den segrande sidan, då den endast 

stöds av en liten andel röstberättigade. 

 

Hur stor andel som har röstat för det 

vinnande alternativet påverkar inte 

valresultatet i nästkommande val. 

  Nej 

 

Om kommunfullmäktige följer eller går emot resultatet i folkomröstningen tycks inte påverka 

hur väljarna lägger sina röster i nästkommande kommunalval. Vidare spelar det inte någon 

roll hur många av kommunens röstberättigade som stöder det vinnande alternativet, när folk-

omröstningsresultatet följs av de styrande. Detta leder till slutsatsen att folket inte tycks 

belöna och rösta utifrån hur kommunfullmäktige har hanterat valresultatet i folkomröstningen 

och med andra ord visar studiens resultat på att folkomröstningar inte har några effekter på 

valresultatet i nästkommande kommunalval. 

6.3 Folkomröstningars effekter på valdeltagande 

Hypotessammanfattning: 

Hypotes Resultat Stöd 

H9 En folkomröstning medför att valdeltagandet 

sjunker i nästkommande kommunalval. 
 

En folkomröstning under en mandatperiod 

medför inte att valdeltagandet sjunker. 

Nej 

H10 Valdeltagandet i nästkommande 

kommunalval sjunker mer när valdeltagandet i 

folkomröstningen är högt 

Ett högt valdeltagande i folkomröstningar 

leder inte till ett minskat valdeltagande i 

nästkommande kommunalval. Men 

ökningen är signifikant högre i kommuner 

där deltagandet i folkomröstningen är lågt. 

Delvis 

H11 Valdeltagandet sjunker mer i 

nästkommande kommunalval när tidspannet till 

kommunalvalet är mindre än ett år. 

Folkomröstningar som genomförs nära, 

dvs. inom ett år från kommunalvalet, leder 

till ett lägre valdeltagande. 

Ja 

H12 När folkomröstningen infaller i samband 

med kommunalvalet uteblir de negativa 

effekterna på valdeltagandet i nästkommande 

kommunalval. 

Folkomröstningar som sker på samma 

tidpunkt som ett kommunalval har positiva 

effekter på valdeltagande i nästkommande 

kommunalval. 

Ja 
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H13 En folkomröstning leder till ett ökat 

valdeltagande i nästkommande kommunalval. 

Det finns signifikant stöd för att 

valdeltagandet ökar mer i nästkommande 

kommunalval i två av de fem undersökta 

perioderna. 

 

Delvis 

H14 Om KF följer folkomröstningsresultatet 

ökar valdeltagandet mer i nästkommande 

kommunalval. 

 

Att följa ger endast en marginell ökning i 

det efterföljande kommunalvalet. Även om 

ej signifikans riktigt uppnås, tycks 

ökningen vara större när 

folkomröstningsresultatet gås emot 

.  

Nej 

H15 Valdeltagandet ökar mer i nästkommande 

kommunalval när valdeltagandet i 

folkomröstningen är högt. 

Ett högt valdeltagande i folkomröstningar 

genererar inte ett högre valdeltagande i 

nästkommande kommunalval. Däremot är 

ökningen signifikant högre i kommuner 

där deltagandet i folkomröstningen är lågt. 

Nej 

H16 Valdeltagandet ökar mer i nästkommande 

kommunalval när folkomröstningen tillkommit 

genom ett folkinitiativ. 

Folkligt initierade folkomröstningar leder 

till en större ökning i valdeltagandet i det 

efterföljande kommunalvalet. 

Ja 

 

En folkomröstning under mandatperioden har generellt inte några negativa effekter på 

valdeltagandet i nästkommande kommunalval. Snarare har den delvis positiva effekter, 

eftersom valdeltagandet ökar mer än i övriga kommuner i två av fem undersökta perioder. 

Valdeltagandet påverkas negativt som först, när tidsspannet mellan folkomröstningen och 

kommunalvalet är mindre än ett år. Mest positiva effekter nås när folkomröstningen genom-

förs i samband med kommunalvalet. Tidpunkten för när folkomröstningen äger rum är på så 

vis betydelsefull för att undvika negativa effekter och för att ge en så stor ökning som möjligt 

av valdeltagandet. Ytterligare en faktor som har en positiv inverkan är när folkomröstningen 

tillkommit genom ett folkinitiativ, eftersom medborgarna i dessa fall har engagerats och 

mobiliserats för att driva fram frågan. En faktor som däremot endast leder till en marginell 

ökning av valdeltagandet i det efterföljande kommunalvalet, är om beslutsfattarna följt 

folkomröstningsresultatet. Även om signifikans ej riktigt uppnås, tycks ökningen vara större 

när de går emot det vinnande alternativet. Den bristande politiska viljan att följa den vinnande 

sidan verkar aktivera fler väljare än då omröstningsresultatet följs. En annan faktor som 

endast ger en marginell ökning i nästkommande kommunalval, är om valdeltagandet i folk-

omröstningen är högt. Detta skulle kunna förklaras med att det politiska intresset redan är 

stort i dessa kommuner och det finns färre ointresserade väljare att engagera. Däremot finns 

signifikant stöd för att valdeltagandet ökar mer om folkomröstningen har ett lågt valdel-

tagande. 
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6.4 Avslutande diskussion    

Med studien hoppas vi kunna bidra med kunskap för att fylla en del av den forskningslucka 

som tycks finnas när det gäller kommunala folkomröstningar i Sverige. Studien ledde fram till 

flera intressanta och oväntade upptäckter. Vi trodde bland annat att ekonomin skulle ha större 

inverkan på viljan att följa det vinnande alternativet än vad studiens resultat visade på. 

Ytterligare en förutfattad föreställning som inte bekräftades i studien är att de styrande varken 

verkar förlora eller vinna väljarstöd beroende på hur de hanterar folkomröstningsresultatet.  

Men genom studien fick vi också förväntningar bekräftade. Ett exempel på detta är att KF är 

mer benägna att hörsamma och följa resultatet, när de initierat folkomröstningen på eget 

bevåg.  

Men vad kan då folkomröstningar tänkas ha för effekter på demokratin i framtiden? I studiens 

inledning nämns att flera forskare anser, bl.a. Dalton (2013) och Verba, Scholzman och 

Bradly (1995), att demokratin i dag fungerar på ett mindre tillfredsställande sätt och att många 

väljare upplever ett större avstånd mellan sig och sina representanter. För att komma till rätta 

med den bristande åsiktsöverensstämmelsen, har därför folkomröstningar föreslagits i ett 

flertal studier och av Europarådet. Trots detta verkar politikerna på den lokala nivån 

fortfarande vara återhållsamma, när det gäller nyttjandet av folkomröstningar. Sedan år 1977, 

då det blev möjligt att hålla kommunala folkomröstningar, har det i snitt endast genomförts 

0,4 stycken per kommun i Sverige. Bäck, Larsson & Erlingsson (2011) menar dock att 

användningen av folkomröstningar kommer att öka. Att nästan alla folkomröstningar efter 

lagändringen år 2011 är folkligt initierade, tyder också på att medborgarna önskar mer 

inflytande mellan de kommunala valen. Å andra sidan har KF i dag svårare att förhindra att 

folkinitiativ blir till en folkomröstning. Detta medför att de i stället tenderar att gå emot den 

vinnande sidan i efterhand. I dagspressen uttrycker en väljare sin frustration över detta på 

följande vis: 

Hur det än är har 57 procent sagt nej [...] och följer man inte det kommer det att straffa sig 

framöver för de ledande politikerna. [...] jag bara konstaterar att om man gör sig ovän med 175 

000 personer så kommer det att få konsekvenser. Det kommer ett nytt val (Grahn-Hinnfors 

2015). 

Som tidigare redan nämnts visar emellertid denna studie på att beslutsfattarnas hantering av 

folkomröstningsresultaten inte verkar påverkar väljarnas vilja att delta negativt eller inverkar 

hur de röstar. Väljarnas hot om att bestraffa de styrande för beslutet att gå emot resultatet har, 

enligt vår studie, i dagsläget inte verkställts. Eftersom varken folkomröstningar har en negativ 
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inverkan på valdeltagandet eller leder till att de styrande förlorar röster, är frågan varför 

kommunpolitikerna inte använder sig mer av folkomröstningar. Kanske är det så att 

folkomröstningar skulle kunna bidra till en vitalisering av demokratin, fungera som en lösning 

då åsiktsöverensstämmelsen brister eller utgöra medlet för att upprätthålla det höga 

valdeltagandet i Sverige? Eller kommer kanske, särskilt folkinitierade, folkomröstningar 

snarare att bli ett spel för gallerierna i framtiden som i förlängningen bidrar till minskad tilltro 

till det politiska systemet och att färre väljare går iväg för att avlägga sin röst? Dessa 

funderingar utgör några av de intressanta frågeställningar som bör undersökas i den framtida 

forskningen. Vi tycker därför att det skulle vara intressant att i vidare studier undersöka om 

folkomröstningar i framtiden kan generera några ytterligare eller förändrade effekter på 

valdeltagandet och valresultatet för att se om de skiljer sig från de resultat som vi har fått i 

denna studie. Det skulle även vara intressant att undersöka vilka långsiktiga effekter som 

lagändringen från år 2011 kommer att ha på användningen av folkomröstningar och folk-

initiativ.  
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