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Under 970-talet träffades ledande statsvetare för att diskutera demokratins 
framtid i några västliga stater. De såg bekymmersamt på utvecklingen i Tysk-
land och Italien, där extremistiska rörelser utförde terrordåd, och studier av 
den politiska kulturen hade gett vid handen att medborgarna inte hade sär-
skilt demokratiska värderingar (Pharr & Putnam 2000; Almond & Verba 
963). Efter 25 år träffades statsvetarna igen och kunde konstatera att demo-
kratierna i Tyskland och Italien hade hållit för de påfrestningar som de hade 
blivit utsatta för, och i stället kunde andra hot mot demokratierna i Väst 
identifieras, bland annat i form av ett växande ointresse för demokratiskt 
deltagande (Pharr & Putnam 2000). Trenderna pekar mot sjunkande valdel-
tagande, och mer eller mindre alarmerande forskningsrapporter har pekat 
på att medborgarna verkar bli mer och mer ointresserade av att delta i val 
och att engagera sig partipolitiskt.

Några paradoxer präglar forskningen om demokratiskt deltagande. Bland 
annat vet man genom omfattande studier på individnivå att utbildning och 
valdeltagande samvarierar: ju högre utbildning man har, desto högre sanno-
likhet för att man ska rösta vid allmänna val. I de flesta demokratier i Väst har 
utbildningsnivån hos befolkningen ökat över tid samtidigt som man på senare 
år kan skönja ett sjunkande deltagande vid allmänna val (jfr. Blais & Dobrzyns-
ka 998). Ett annat, till synes motsägelsefullt resultat är hur väljarna uppger 
ökande intresse för politiska frågor samtidigt som identifikationen med de 
politiska partierna visar en sjunkande trend (Holmberg & Oscarsson 2004).

Föreningars betydelse för valdeltagandet

Susanne Lundåsen

SUSANNE LUNDÅSEN, Politices Doktor, är verksam som forskare vid Ersta Sköndal 
högskola och medverkar bland annat i en större studie av tillitens betydelse. Avhandling: 
En föreningsbaserad demokrati? Ideella föreningar och valdeltagande i Sveriges kommu-
ner under 990-talet (2004).
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Valdeltagandet är för demokratin, enligt Putnam, likt den kanariefågel 
som forna tiders gruvarbetare hade med sig ned i gruvan för att kontrollera 
syrehalten i luften. Därmed inte sagt att valdeltagandet alltid är lika med en 
vital demokrati, men i länder med fria val och utan röstplikt utgör det en 
viktig indikator på tillståndet i den representativa demokratin. Valdeltagan-
det är dessutom en unik form av deltagande, eftersom det till skillnad från 
andra former av deltagande är strikt reglerat och endast kan utföras en gång 
per person och val.

I Sverige noterades under 990-talet att valdeltagandet hade en sjunkan-
de trend, och staten tillsatte en demokratiutredning som skulle kartlägga 
den svenska demokratins tillstånd. I dess slutbetänkande fanns konkreta 
förslag som skulle förbättra deltagandet i de allmänna valen (SOU 2000:). 
Utredningen understryker de ideella föreningarnas betydelse för demokra-
tin och det demokratiska deltagandet.

Syftet med min studie är att undersöka huruvida det finns några gene-
rella samband mellan föreningslivets relativa storlek och valdeltagandet i 
Sveriges kommuner.

Föreningar som skolor i demokrati
Föreställningarna om de ideella föreningarna som ett slags skolor i demo-
krati för medborgarna har rötter långt tillbaka, och en av dem som ofta refe-
reras är Alexis de Tocqueville och hans studie av den amerikanska demokra-
tin under 800-talet. Tocqueville nämner hur medborgarna är engagerade i 
föreningar av alla de slag och hur de lär sig hur demokratin fungerar genom 
att vara aktiva i föreningarna.

En av de senare studier, som blivit mycket uppmärksammad, är Robert 
D. Putnams (993) undersökning av den italienska demokratins tillstånd  
under 900-talet. Putnam ville försöka besvara den fråga som intresserat 
samhällsvetare under en lång period, nämligen varför Italien framstår som 
ett tudelat land med fungerande samhällsinstitutioner och välmående sam-
hällen i norr och samhällen i syd som enligt den gängse bilden kämpar med 
dåligt fungerande samhälleliga institutioner och en ekonomi som verkar ha 
fastnat i en ständig lågkonjunktur. Den förklaring som Putnam (993) för 
fram är att norra Italien har traditioner av ett rikt föreningsliv och att varia-
tionen i hur de samhälleliga institutionerna fungerar bättre kan förklaras 
med skillnader i samhälleligt engagemang än med socioekonomiska skillna-

FÖRENINGARS BETYDELSE FÖR VALDELTAGANDET
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der. I studien av den italienska demokratin framkommer att de regioner som 
har fler föreningar per invånare även har ett högre valdeltagande.

Putnams förklaring går således stick i stäv med tidigare moderniserings-
teorier som förklarar skillnader i demokratiskt deltagande med socioekono-
miska skillnader. För Putnam kan skillnader i vad han benämner socialt ka-
pital även i viss mån förklara socioekonomiska skillnader. Vad som utgör det 
sociala kapitalet hos Putnam är förtätade horisontella nätverk (av relationer) 
som skapar normer för ömsesidighet och tillit. Putnams definition är vid 
och samlar en mängd begrepp under socialt kapital, däribland tillit och  
ömsesidighet.

I den samhällsvetenskapliga forskningen råder det ingalunda konsensus 
om vad som utgör socialt kapital, och en något snävare definition återfinns 
hos James Coleman (990): socialt kapital är horisontella nätverk människor 
emellan som underlättar eller möjliggör kollektivt handlande som annars 
skulle ha varit svårt eller omöjligt att åstadkomma. Sambandet mellan för-
eningsliv och socialt kapital skulle således ligga i att föreningslivet utgör en 
potentiell arena för skapande av och uttryck för horisontella (jämlika) nät-
verk av relationer individerna emellan.

Om föreningslivet skapar socialt kapital eller om föreningslivets med-
lemmar är ett selektivt urval av människor, som redan har tillgång till socialt 
kapital2 i form av horisontella nätverk, är något som ligger utanför min stu-
dies syfte. I denna studie har det sociala kapitalet samband med förenings-
livets storlek på följande vis: Att ha många föreningar per invånare antas öka 
sannolikheten för att överlappande horisontella nätverk ska uppstå. Med 
andra ord: ju fler föreningar, desto högre sannolikhet att en stor del av be-
folkningen deltar i flera olika föreningar och arenor och att de överlappande 
nätverken därmed uppstår eller förstärks. Föreningslivets storlek skulle så-
ledes vara en delmängd av det samhälleliga sociala kapitalet, och detta ute-
sluter inte andra arenors betydelser för det sociala kapitalet.

Att ett rikt föreningsliv skulle vara enbart positivt är något som ifråga-
sätts i andra studier. I Mancur Olsons (972) studier framförs tesen att ett 
starkt föreningsliv kan verka hämmande på samhället genom att dessa starka 
intressegrupperingar konkurrerar för att vinna gehör för sina särintressen 
hos den politiska makten. Genom att tillgodose särintressen skulle man 
kunna förbise vad som är bäst för samhället och därigenom hämma utveck-
lingen. Ronald Inglehart (997) visar resultat som tyder på att samhällen 
med en lägre nivå av socioekonomisk utveckling verkar dra mer nytta av att 

FÖRENINGARS BETYDELSE FÖR VALDELTAGANDET
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ha ett rikt föreningsliv än samhällen som har nått en högre nivå av socio-
ekonomisk utveckling. Inglehart för därmed samman två konkurrerande 
teser för föreningslivets inverkan på samhällena.

Generaliserbarheten i föreningarnas betydelse för valdeltagandet är vad 
som har testats i min studie.

Föreningslivet i Sverige
Putnams (993) förklaring att de fungerande regionala institutionerna i de 
norra delarna av Italien hänger samman med århundraden av utvecklat för-
eningsliv har fallit i god jord också i Sverige. Detta  att civilsamhället i form 
av föreningslivet är av betydelse för att skapa en fungerande demokrati och 
fungerande institutioner har kunnat tolkas på flera sätt. Dels har föresprå-
kare för folkrörelserna kunnat tolka in folkrörelseorganisationernas bety-
delse för skapandet av den svenska demokratin. Dels har mer liberala före-
trädare kunnat tolka in föreställningar om betydelsen av ett civilsamhälle 
fristående från staten. Bo Rothstein och Dietlind Stolle (2003) lyfter fram 
hur det ingår i den socialdemokratiska självbilden att hävda betydelsen av 
folkrörelserna som skolor i demokrati:

in the official Social Democratic political mythology, the popular mass move-
ments were the major schools of democratic and organizational training, 
making the transition to democracy a relatively civilized affair.

I internationella jämförelser hamnar Sverige ofta i topp, när det gäller an-
delen föreningsmedlemskap per invånare och antalet föreningar per invånare 
(Inglehart 997). Studier har visat att det är av större betydelse att man deltar 
i någon form av förening än vad föreningen har för verksamhet och i vilken grad 
man engagerar sig (Teorell 2003). Detta sammantaget gör att det i Sverige 
borde finnas goda förutsättningar att påvisa samband mellan föreningslivets 
relativa storlek och det demokratiska deltagandet, om sådana skulle finnas.

Studiens operationalisering
I föreliggande studie har jag valt att studera sambanden mellan förenings-
livets relativa storlek i Sveriges kommuner och valdeltagandet. Att studera 
föreningslivet på en mer generell nivå i Sverige, där samtliga kommuner in-
begrips, är en inte alldeles enkel operation, eftersom föreningslivet inte har 

FÖRENINGARS BETYDELSE FÖR VALDELTAGANDET
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haft samma skyldighet att registrera sig som företag. Men ideella föreningar 
omfattas av företagsregistret hos SCB i de fall där föreningen uppbär någon 
form av skattepliktig inkomst eller har arbetsgivaransvar.3 Föreningslivets 
relativa storlek har operationaliserats som andelen ideella föreningar per 
 000 invånare.4

Valet att studera nivån på valdeltagandet i de kommunala valen motive-
ras med att om det finns några samband mellan föreningsliv och valdelta-
gande, bör de mest tydligt kunna upptäckas på en lägre aggregationsnivå (jfr 
Peters 998). Samtidigt har föreningar sannolikt i genomsnitt mest kontakt 
med kommuner av de samhälleliga institutionerna.

I Putnams studie av Italien (993) utgör preferensröstning och valdelta-
gande i folkomröstningar en del i vad som kallas samhälleligt engagemang 
(eller socialt kapital), men Putnam besvarar i en senare studie (2000) frågan 
nekande om valdeltagande verkligen kan höra till samma dimension som 
socialt kapital. För Putnam kan valdeltagande och andra former av politiskt 
intresse inte utgöra socialt kapital, eftersom det är något man utför ensam.

I min studie har jag därför testat dels om det existerar något generellt 
samband mellan föreningslivets storlek och valdeltagandet, dels om socio-
ekonomiska faktorer inverkar på föreningslivets samband med valdeltagan-
det.5 Således genomfördes ett antal enkla, multipla regressionsanalyser med 
föreningstätheten (antalet föreningar per  000 invånare) som förklarande 
variabel och valdeltagande som beroende variabel. Nedan redovisas resulta-
ten i komprimerad form. För en mer detaljerad bild av studiens resultat hän-
visas den intresserade läsaren till huvudstudien En föreningsbaserad demo-
krati? (Lundåsen 2004).

Studiens resultat
I det första ledet testas huruvida föreningslivets relativa storlek har något 
samband med valdeltagandet i Sveriges kommuner. Resultaten ger visar att 
sambanden mellan föreningstätheten och valdeltagandet är svaga och går i 
motsatt riktning mot vad som skulle kunna förväntas utifrån Putnams teo-
rier. Svenska kommuner med en relativt sett högre föreningstäthet har i 
genomsnitt något lägre valdeltagande än kommuner med lägre förenings-
täthet.6

Sambanden verkar även följa ett visst geografiskt mönster, där kommu-
nerna i de norra delarna av Sverige har en i genomsnitt högre föreningstät-
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het samtidigt som valdeltagandet inte är nämnvärt högre utan snarare i 
genomsnitt något lägre under 990-talet. Även om man studerar de nord-
ligaste kommunerna separat, finner man inga positiva samband mellan för-
eningstätheten och valdeltagandet. Emellertid finns det ett samband mellan 
den minskning i valdeltagandet, som skedde under 990-talet, i de kommu-
nerna som hade de lägsta nivåerna på socioekonomiska indikatorer och för-
eningstäthet. I genomsnitt hade de kommuner i denna grupp som hade en 
högre föreningstäthet en mindre minskning av valdeltagandet än vad som 
var fallet i de kommuner i denna grupp som hade en lägre föreningstäthet.

Dessutom hade de socioekonomiska faktorerna inverkan på förenings-
täthetens samband med valdeltagandet. De socioekonomiska faktorerna 
testas som kontextuella variabler genom att kommunerna med de högsta 
respektive de lägsta nivåerna på de socioekonomiska indikatorerna sorteras 
i var sin grupp. Mellangruppen kommuner – de som ligger närmast medel-
värdet – faller alltså utanför denna analys. Regressionsmodellerna hade 
genomgående en bättre förklaringskraft för de grupper av kommuner som 
hade höga indikatorer på socioekonomisk utveckling, medan det negativa 
sambandet mellan föreningstätheten och valdeltagandet är starkare. Tabell  

Tabell 1. Föreningstäthetens samband med valdeltagandet i olika socioekonomiska 
kontexter

 Styrka i sambandet Förklaringskraft Riktning på sambandet

Inkomst Något starkare i Betydligt bättre Negativt
 gruppen med förklaringskraft i
 höga inkomster gruppen med
  höga inkomster

Utbildning Inga skillnader Betydligt bättre i Negativt
  gruppen med
  många högutbildade

Industriarbetare Något starkare i Betydligt bättre i Negativt
 gruppen med många gruppen med många 
 industriarbetare industriarbetare
 per capita per capita

Lantbrukare Något starkare i Betydligt bättre i Negativt
 gruppen med få gruppen med
 lantbrukare få lantbrukare
 per capita

Källa: Lundåsen (2004).

FÖRENINGARS BETYDELSE FÖR VALDELTAGANDET
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sammanfattar olika socioekonomiska faktorers samverkan som kontext-
variabler för föreningstäthetens samband med valdeltagandet.

Föreningar och valdeltagande – hur ska ekvationen förstås?
Tidigare studier (se exempelvis Teorell & Westholm 999) har pekat på att 
det finns ett visst samband på individnivå mellan föreningsaktivitet och val-
deltagande. Människor som är aktiva i föreningslivet tenderar att något of-
tare än andra delta i de allmänna valen. Detta samband verkar inte återfinnas 
på samhällelig nivå i 990-talets Sverige. I de kommuner som i genomsnitt 
har en högre föreningstäthet finner man inte något genomsnittligt högre 
valdeltagande. Snarare verkar det motsatta förhållandet råda.

De socioekonomiska faktorerna har en allt överskuggande betydelse för 
valdeltagandet i min studie. Det framkommer även att socioekonomiska 
faktorer inverkar på föreningstäthetens samband med valdeltagandet. De 
kommuner, som har de högsta värdena på de socioekonomiska indikato-
rerna, verkar även ha de högsta sambanden mellan föreningstäthet och val-
deltagande. Modellerna har även avsevärt högre förklaringskraft än vad 
samma modeller har i de kommunerna som uppvisar de lägsta värdena på de 
socioekonomiska indikatorerna. Sammantaget tyder detta på att förenings-
täthetens samband med valdeltagandet varierar i viss mån med socioekono-
miska faktorer. I samtliga fall är dock sambanden med valdeltagandet nega-
tiva.

Att det verkar finnas en viss samvariation mellan föreningstäthetens in-
verkan på valdeltagandet och socioekonomiska faktorer talar till viss mån 
till fördel för Ingleharts (997) tolkning av föreningslivets inverkan. Med 
Ingleharts förklaring har inte föreningslivet samma positiva effekter på det 
kringliggande samhället, när man uppnått en hög utvecklingsnivå. De posi-
tiva effekterna står främst att finna i samhällen med en lägre grad av socio-
ekonomisk utveckling och demokratisering. Mellan Sveriges kommuner 
finns inte de stora skillnader som i de jämförelser mellan postindustriella 
länder och utvecklingsländer Inglehart hänvisar till. Den variation som ändå 
finns tyder på ha en viss samverkan med hur föreningstätheten kan förklara 
valdeltagandet. Men den samlade effekten i regressionsanalyserna av för-
eningstätheten är negativ i alla grupper och inte positiv i de grupper av kom-
muner som har de lägsta nivåerna på de socioekonomiska indikatorerna, 
vilket Ingleharts studier antyder. Förklaringen skulle kunna vara att variatio-
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nerna i socioekonomiska faktorer i Sverige snarare är en fråga om grader än 
om olika nivåer, vilket är fallet i Ingleharts internationella jämförelser.

Eric Uslaner (999) lyfter i en studie fram hur föreningslivet har en rela-
tivt sett större betydelse i samhällen, där föreningsdeltagandet är lågt, än i 
samhällen, där föreningsdeltagandet är högt. Att ha tillgång till förenings-
livet som arena blir viktigare i samhällen, där föreningslivet är något exklu-
sivt, än i samhällen som har ett nästan allomfattande föreningsliv. Uslaner 
redovisar data från amerikanska val där föreningslivets storlek hade mindre 
betydelse för valdeltagandet i samhällen, där de flesta var medlemmar i för-
eningar, men i de samhällen, där en mindre andel av medborgarna var för-
eningsmedlemmar, hade detta en större, positiv betydelse för valdeltagan-
det. Föreningslivet skulle utifrån detta resonemang komma att få större be-
tydelse för valdeltagandet i framtiden, om en negativ trend i medlems-
utvecklingen fortsätter.

En tolkning av varför det inte går att finna några positiva samband mellan 
valdeltagande och föreningstäthet på den kommunala nivån skulle kunna 
vara att sambanden mellan föreningslivet och det politiska livet har minskat. 
Undersökningar pekar på hur det traditionella sättet att vara aktiv inom för-
eningslivet, via medlemskap, gick ned under 990-talet (Vogel m.fl. 2003). 
Detta gällde särskilt de politiska partierna. Andra undersökningar, som tar 
fasta på en vidare tolkning av det ideella engagemanget (jfr. Olsson, Sved-
berg & Jeppsson Grassman 2005), visar att engagemanget inte har sjunkit 
utan förblivit konstant, men det sker i andra former än via traditionellt med-
lemskap.

Petersson (200) menar att dagens föreningsliv har ändrat karaktär. Om 
man tidigare i Sverige hade ett stort utbud av lokala föreningar med olika 
paraplyorganisationer på riksplanet, har numera denna koppling mellan det 
lokala planet och riksplanet försvagats. Petersson menar att föreningarna 
allt mer tenderar att vara folkligt förankrade på det lokala planet utan att ha 
någon rikstäckande paraplyorganisation, eftersom de fokuserar på lokala 
frågor. Å andra sidan har det tillkommit intresseorganisationer som endast 
verkar på ett nationellt eller internationellt plan utan någon folklig förank-
ring i form av en lokal medlemskår. Sambanden mellan de politiska partierna 
och det traditionella föreningslivet verkar således ha minskat.

Hur kommer det sig att individer, som är aktiva inom föreningslivet, rös-
tar i något större utsträckning än de som inte är det men att detta inte åter-
finns på den aggregerade kommunala nivån? Förklaringarna kan naturligtvis 
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vara flera, men det är tänkbart att det i stor utsträckning är de något högre 
indikatorerna på socioekonomisk status hos de aktiva som till den största 
delen förklarar det högre valdeltagandet. Föreningsmedlemskap försvinner 
även som signifikant förklaringsfaktor, när socioekonomiska variabler testas 
samfällt med denna (jfr. Teorell & Westholm 999). I historiska studier av 
valdeltagandet i Sverige fann man positivt samband mellan antalet för-
eningar och valdeltagandet på det lokala planet (Lundkvist 974). Det enda 
positiva samband som jag i min undersökning har funnit mellan förenings-
tätheten och valdeltagandet under 990-talet är att den minskning, som då 
skedde allmänt i valdeltagandet i Sverige och specifikt för gruppen av kom-
muner som var socioekonomiskt svagast, var något mindre för de kommu-
ner som hade högre föreningstäthet. I dessa socioekonomiskt mer svaga 
kommuner verkade föreningstätheten ha en något bromsande effekt på 
minskningen i valdeltagandet.

Avslutande reflektioner
Den förhärskande bilden av föreningslivets effekter på det kringliggande 
samhället har varit att de är positiva för demokratin och det demokratiska 
deltagandet i Sverige. Inför valet 2006 delades ett statligt stöd ut till för-
eningar i kommuner med ett lågt valdeltagande i syfte att höja valdeltagan-
det. Resultatet av denna satsning verkar vara minst sagt blandat.7 Utifrån det 
resonemang Putnam (993) för ter det sig tämligen svårt att uppifrån, från de 
samhälleliga institutionerna, kommendera fram ett föreningsliv som skapar 
socialt kapital, eftersom hela tanken bygger på att det finns ett genuint enga-
gemang underifrån. Profilen av vad forskningen numera framhåller som den 
typiske föreningsmedlemmen visar oftast en man i övre medelåldern boen-
de utanför de största städerna, främst på landsbygden (jfr. Vogel m.fl. 2003). 
Det är då kanske inte så konstigt att sambanden mellan föreningsliv och 
valdeltagande är små. En fråga som bör ställas är huruvida föreningslivet 
alltid når ut till en bredare grupp medborgare och särskilt dem som karaktä-
riseras av ett lägre valdeltagande – detta eftersom de aktiva i genomsnitt och 
i synnerhet kvinnorna (Lundåsen 2005) har mer resurser, särskilt i termer av 
utbildning, än befolkningen i genomsnitt. De föreningsaktiva hör med and-
ra ord till de grupper som redan kännetecknas av högt valdeltagande.

Gun Jonssons (2006) avhandling ifrågasätter dessutom i vilken utsträck-
ning föreningar verkligen utgör skolor i demokrati. Resultaten från hennes 
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studie antyder att föreningar ofta tenderar att gå mot att en liten grupp i 
styrelsen (eliten) dominerar föreningen på medlemmarnas bekostnad. Sär-
skilt tenderar styrelsemedlemmar med lång erfarenhet av föreningsliv –  
oftast män i övre medelåldern – att ta större utrymme på bekostnad av and-
ra grupper av medlemmar. Det verkar därmed finnas skäl att problematisera 
den dominerande bilden av föreningar som skolor i demokrati, om man med 
demokrati menar något annat än de föreningstekniska detaljerna som  
mötesförfarande och upprättande av stadgar och så vidare (hur viktiga de än 
må vara). Det dilemma som de flesta föreningar verkar möta är avvägningen 
mellan en effektiv verksamhet, där styrelsen fattar de flesta löpande beslu-
ten, och en verksamhet som låter medlemmarna komma till tals och fatta 
majoritetsbeslut (jfr. Jonsson 2006). Den demokratiska skolningen kan där-
med vara begränsad till sin natur både för den som varit aktiv i styrelsen och 
den som varit en medlem utanför styrelsen.

En annan aspekt att beakta är att även om aktiviteten i och kring civil-
samhället verkar förbli på en relativt konstant nivå så verkar dess former 
skifta. Medlemskap ter sig inte längre som något självklart utan  kopplingen 
till föreningarna kan vara mer tillfällig och svagare till sin natur (Olsson, 
Svedberg & Jeppsson Grassman 2005).

Ytterligare förklaringar kan finnas i de mer svepande moderniserings-
teorierna om hur det skett en förskjutning i värderingarna i de mest utveck-
lade länderna, däribland Sverige, mot högre uppskattning av självförverk-
ligande och individualism och att det finns en ökad skepticism gentemot 
stora sammanhängande idéer i form av politiska partier (Inglehart 997). I 
Sverige ökar intresset för politik och politiska frågor samtidigt som identifi-
kationen med de politiska partierna har sjunkit (Holmberg & Oscarsson 
2004). Viljan att stabilt ingå i de politiska partierna verkar ha minskat sam-
tidigt som intresset för enskilda politiska sakfrågor verkar ha ökat (jfr Peters-
son m.fl.998). Med andra ord tycks det tidigare tydliga sambandet mellan 
föreningsliv och valdeltagande ha försvagats i och med att medborgarna i 
gemen tenderar att ha en mer flexibel hållning till sitt engagemang i för-
eningarna. Dessutom pekar studier (Petersson 200) på att föreningarnas 
struktur förändras mot att röra enstaka lokala frågor som endast löst är 
knutna till de politiska partiernas ideologier. I stället intar de en mer prag-
matisk hållning till politiska frågor. I vilken utsträckning ideella föreningar 
kan utöva inflytande över konkreta politiska sakfrågor genom till exempel 
opinionsbildning har legat utanför min studies ram. Mot bakgrund av de 
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forskningsresultat som finns om vilka som är aktiva i föreningar och aktivi-
teten inom dessa ter det sig inte svårt att förstå varför de kommuner, som har 
fler föreningar per invånare, inte präglas av ett högre valdeltagande än kom-
muner med ett lägre antal föreningar per invånare.

Noter
 Andra former att utöva inflytande på, såsom att skriva debattartiklar, kontakta politiker 
och ge bidrag till olika former av kampanjer, är inte begränsade på samma sätt.

2 Jämför med Stollle & Rochons (998) studie som antyder att föreningsmedlemskap 
innebär en självselektion av mer tillitsfulla individer. Jeppsson Grassman & Svedberg 
(999) har också påvisat att frivilligt aktiva individer i Sverige har något högre socioeko-
nomisk status än genomsnittet.

3 I studien gjordes en jämförelse av storleksordningen på föreningslivet mellan SCBs re-
gister och föreningsarkivets register i Jämtland. Detta påvisade en överväldigande likhet 
mellan registren för de enskilda kommunerna.

4 Kvoten har logaritmerats för att kompensera för mättnadseffekter som innebär att till-
komsten av ytterligare en förening i en kommun, som redan har 0 000 föreningar, 
sannolikt är mindre än tillkomsten av en förening i en kommun som totalt saknar för-
eningar.

5 För en mer utförlig beskrivning av operationaliseringen hänvisas till Lundåsen (2004).
6 För de kompletta statistiska resultaten med som inkluderar regressionskoeffecienterna 
hänvisas till Lundåsen (2004).

7 Se [2006-0-] http://www.regeringen.se/sb/d/648/a/6793;jsessionid=arfnIe2cMBEa
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