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Abstract 
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“To vote or not to vote, that is the question 

A study about the voter turnout in the Super Election Year of 2014” 

 

This study explores how young voters, who are at the beginning of their electoral career, make 

their first decisions about if they are going to cast their vote or not. I investigate what factors 

influenced young people to vote in the parliamentary elections and the European Parliament 

elections in 2014. Their reasons are then compared with previous research on the topic of 

voting. The material consists of interview answers from six respondents. The reasons are 

presented, and relevant quotes have been provided. In order to get an overview of the reasons 

of voting, the respondents have been placed in an election scheme with upper and lower 

categories such as according to the mapping method. The result indicates that the two elections 

appear to be different in Sweden, since all respondents only voted in the parliamentary elections 

in 2014. This is mainly due to contextual explanations such as the close environment, but also 

media can be part of our understanding when it comes to why the respondents did not vote in 

the European Parliamentary elections. The study´s conclusion is based on the respondents 

explanations as to why they voted or did not vote in the 2014 elections, and the main reason is 

due to the difference between the information before the elections. The European Parliament 

elections seem to have not been attended to in the media as much as the parliamentary elections. 

Knowledge is a word who can summarize this study because of the differences between the 

knowledge of the two elections.  
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1. Inledning 

Idag beräknas en människas livslängd i Sverige att vara runt 80 år, men det varierar från person 

till person. Många faktorer spelar in och en livslängd kan variera beroende på kön, 

utbildningsnivå och civilt tillstånd.1 En svensk medborgare får rösta i riksdagsvalet cirka 15 

gånger och i Europaparlamentsvalet cirka 12 gånger under en livstid. Efter att vi fyllt 18 år har 

vi idag rösträtt i båda valen och påbörjar en väljarkarriär som står sig livet ut. Många väljer att 

använda sin rösträtt men det är också en del som väljer att avstå den. Flera faktorer och 

bakgrundsvariabler påverkar valdeltagande, exempelvis tidpunkt för valen, social miljö, 

personliga resurser eller motivation. Det varierar dessutom från Europaparlamentsval, 

nationella val och val till landsting och kommuner. I den här uppsatsen ligger fokus på 

riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet 2014.  

 

1.1. Problembild 

Deltagandet i Europaparlamentsvalet skiljer sig från deltagandet i riksdagsvalet, vilket gör de 

båda valen intressanta att studera. Riksdagsvalets deltagande ligger på närmare 90 procent 

medan Europaparlamentsvalet har ett deltagande på knappt 50 procent2. Skillnaden i 

valdeltagandet tycks bero på att många, speciellt unga väljare, inte vet om att 

Europaparlamentsvalet finns, vad det betyder och hur det påverkar oss medborgare men 

framförallt Sverige, till skillnad från riksdagsvalet som tycks vara mer rotat i de svenska 

medborgarnas liv. De lagar som instanserna i EU beslutar om måste EU-länderna implementera 

i sitt lagsystem inom en viss tid3. EU påverkar därför Sverige, Sverige påverkar medborgarna, 

medborgarna påverkar individer i sig och individerna påverkar sin mer direkta omgivning. 

Kedjan av påverkansföljder sluts sedan till en cirkel där individerna med rösträtt, i de olika 

”omgivningarna” i landet antingen utnyttjar rätten att rösta eller avstår den. När vi påbörjar vår 

väljarkarriär som förstagångsväljare vid 18-års ålder kan vi för första gången påverka vilka 

som ska representera Sverige både nationellt och i EU nästkommande mandatperiod. 

Rösträtten är ett frivilligt uppdrag som vi medborgare har, och det är bra om så många som 

                                                
1 Statistiska Centralbyrån, Demografiska rapporter 2016:2: Livslängd och dödlighet i olika sociala 
grupper, 2016, s. 13.  
2 Statistiska Centralbyrån, Demokratistatistik rapport 19: Vilka valde att välja?- Deltagandet i valen 
2014, 2015, s. 23. 
3 Sveriges riksdag, EU-upplysningen: Så beslutar EU, 2016. 
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möjligt utnyttjar sin rätt att rösta för att resultatet ska bli så representativt som möjligt. Om 

unga väljare etablerar en vana att rösta för att påverka kan resultatet också bli mer representativt 

framförallt i Europaparlamentet där valdeltagandet idag är relativt lågt. 

 

Rösträtten är en frihet vi har därför är det också både demokratiskt men framförallt legitimt att 

välja att utnyttja den eller ej. Många ser förmodligen rösträtten som ett sätt att påverka och dra 

sitt strå i stacken, men det finns också en del som väljer att aktivt avstå den kanske på grund 

av politiska skäl. Att aktivt välja bort sin rätt att rösta kan stå för mycket, är legitimt och för 

många det rätta för att påverka. Det finns även många som röstar av normativa skäl, man ska 

rösta. De normativa skälen tycks dock endast gå åt ett håll när det gäller de två aktuella valen i 

den här undersökningen, riksdagsvalet.  

 

Individens förutsättningar kan också påverka valdeltagandet, likaså vilket val det handlar om. 

Valdeltagandet skiljer sig mellan riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet, och skillnaden 

mellan valen är stor och har pågått sedan Sverige 1995 gick med i EU. Problemet med olikheten 

i valdeltagandet är den skeva representativiteten som bildas främst i Europaparlamentsvalet. 

Min uppsats fokuserar på vad unga väljare i Karlstad, som hade rösträtt under supervalåret 

2014, hade för anledningar att rösta eller inte rösta i riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet. 

Europaparlamentsvalet tycks överskuggas av riksdagsvalet och vara det val i Sverige som 

medborgarna lägger minst fokus på, inte minst styrks detta av det låga valdeltagandet. En slags 

politisk ordning där de nationella valen tycks vara viktigast har bildats. Orsaker till 

Europaparlamentsvalets låga deltagande är därför vad uppsatsen kommer lägga mest fokus på.  

 

1.2. Tidigare forskning 

Niels Nørgaard Kristensen från Aalborg University i Danmark och Trond Solhaug från 

Norwegian University of Science and Technology NTNU i Norge har genom en undersökning 

bland förstagångsväljare i Danmark tagit reda på hur de här människorna gått till väga för att 

utveckla sin politiska ståndpunkt. De menar att en viss tendens till lågt politiskt intresse tycks 

finnas bland unga individer, trots detta verkar dessa individer ändå ha en relativt hög 

benägenhet att rösta i Skandinavien.  Genom en del teorier analyserar dem muntliga berättelser 

från tio utvalda elever på ett gymnasium i Danmark. Eleverna använde olika strategier för att 

bilda sin uppfattning om röstning, och gick igenom olika processer för att bestämma om de 
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skulle delta i val eller ej. Individerna beaktade likheter och skillnader bland de olika partierna, 

samt de olika prioriteringarna i livet. Här skapas för många den politiska identiteten samtidigt 

som det kan betraktas som en medborgerlig skyldighet att gå och rösta i valen. Nørgaard 

Kristensen och Solhaug såg en viss påverkan utifrån som påverkade förstagångsväljarnas 

politiska intresse och viljan att rösta. Media, skola, familj och sociala- och politiska 

förväntningar i samhället var exempel på dessa yttre stimuli.4  

   

Nørgaard Kristensen och Solhaug intervjuade tio danska förstagångsväljare,5 och kom fram till 

att röstning är ett stopp på vägen i varje individs politiska och medborgerliga liv. Familjens 

påverkan på förstagångsväljarna verkade vara en stor källa till influens, till skillnad från 

klasstillhörighet. En del av respondenterna ansågs besitta någon sorts irrationalitet i den 

meningen att de utan att tveka kunde byta mellan de politiska färgerna. Det fanns en tendens 

till att vilja söka och prova på andra val än vad som kom i förstahand. Intressant var också att 

eleverna inte verkade söka information om alla politiska partier utan endast de som behandlade 

det som enligt dem var deras personliga prioriteringar. Även om det inte alltid är uppenbart för 

barnen berikar föräldrar, genom den dagliga kommunikationen hemma, sina barn med 

erfarenhet. Familjen påverkar barnen och har ofta ett politiskt inflytande som kan leda till ett 

framtida intresse för politik.6 Intressant blir då att undersöka om dessa variabler också kan vara 

orsaker till varför respondenterna i den här undersökningen röstade som de gjorde i de båda 

valen 2014.  

 

Statistiska Centralbyrån har efter uppdrag av regeringen under de senaste hundra åren redovisat 

olika sorts statistik inom det svenska valdeltagandet.7 Under 1970-talet togs en modell fram 

som berörde valdeltagande, vilket är relevant för den här studien och kan belysa ungdomars 

valdeltagande i Sverige och ger oss en möjlighet att förstå vad som kan förklara valdeltagande 

bland ungdomar i Karlstad. Modellens fokus låg på individens förutsättningar och resurser. De 

med höga resurser i form av exempelvis högre utbildning och inkomst tenderade ha ett brett 

politiskt intresse, större benägenhet att visa medborgerligt engagemang och större tendens att 

gå och rösta, än de som saknade liknande resurser. Modellen utvecklades vidare och tar hänsyn 

                                                
4 Niels Nørgaard Kristensen, Trond Solhaug, Casting a Vote: Complexities and Strategies among 
“First-Time Voters” in their Approach to Elections, 2013, s. 1 f. 
5 Nørgaard Kristensen, Solhaug, s. 8. 
6 Nørgaard Kristensen, Solhaug, s. 14 f.  
7 Statistiska Centralbyrån, Demokratistatistisk rapport 13: Svenskt valdeltagande under hundra år, 
2012, s. 7.  
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till partiers, intressegruppers och andra grupperingars förmåga att locka till sig väljare. 

Valdeltagande blir en vanesak som etableras efter att individen fått lov att rösta vid ett par 

tillfällen. Särskilt intressant blir det då att få träffa unga väljare som efter att de fyllt 18 år och 

får delta i sitt första val har chansen att etablera en sådan vana. På senare tid har nya studier 

bedrivits som röstning som en social handling, man röstar för att man påverkas av de sociala 

nätverken. Föräldrar, utbildningssystem och den familj som individen eventuellt bildar efter att 

ha flyttat hemifrån är exempel på delar som hör till de sociala nätverken. Sociala nätverk är en 

del i livet som hela tiden ändrar sig beroende på faktorer som exempelvis ålder, kön och 

utbildning. Unga människor är på ett ställe i livet där de sociala nätverken börjar förändras. 

Trots tidigare forskning kring de sociala nätverken är ändå rollen som sociala nätverk spelar i 

relation till vanan och benägenheten att rösta relativt outforskad. Det finns flera förklaringar 

som används i relation till varandra för att förklara benägenheten att rösta vilket betyder att det 

inte finns endast en variabel som påverkar detta.8 

 

Forskning som Phillip K. Hastings bedrev på 50-talet tyder på liknande mönster som senare 

forskning. Valdeltagande har under många år haft liknande orsaker till varför vissa väljer att 

delta eller inte delta. Redan då sa man att den sociala miljön kunde påverka röstande. Individen 

med mindre resurser tycktes ha större tendens att strunta i sin rätt att rösta och tvärt om. 

Resurserna som det pratades om då verkade bero på ålder, inkomst, utbildning, kön och 

religion. När dessa var konstanta under längre tid tycktes valdeltagandet och den sociala miljön 

öka. Låg utbildning var en orsak som många menade låg bakom ej frekvent röstning, men 

Hastings menar att det även beror på brist av politiskt stimuli. En undersökning inom ämnet 

väl dokumenterade politiska event i Pittsfield visade att icke-röstarna i genomsnitt endast 

kunde svara rätt på tre frågor medan röstarna ofta hade sju rätt. Bristen på kunskap hos icke-

röstarna tycks vara en viktig orsak till att inte rösta.9 

 

Efter Sveriges inträde i EU 1995 hölls ett val till Europaparlamentet i september samma år, 

sedan vart femte år. Valdeltagandet gick efter det nedåt men under de två senaste 

Europaparlamentsvalen har deltagande ökat något även om det inte kan mäta sig med 

valdeltagandet till riksdagsvalen. Flera faktorer påverkar, men en av de största anledningarna 

är förmodligen att svenskarna ser Europaparlamentsvalet som ett andra rangens val, valet är 

                                                
8 Statistiska Centralbyrån, Demokratistatistisk rapport 13: Svenskt valdeltagande under hundra år, 
2012, s. 13 f.  
9 Phillip K. Hastings, The voter and the non-voter, 1956, s. 304. 
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inte lika viktigt för medborgarna som riksdagsvalet till exempel. Europaparlamentsvalet tycks 

inte ligga lika högt i rang som de nationella valen och hamnar därför i andra hand.10  

 

Det är för många viktigt att den politiska och sociala representativiteten är så hög som möjligt, 

och att majoriteten använder sin rättighet att rösta, om den svenska representativiteten i 

nationella men framförallt i Europaparlamentsvalen ska vara så representativ som möjligt. Av 

särskild vikt är att de röstande och icke-röstande inte går isär för mycket. Forskning visar att 

det inte skulle skilja sig så mycket i utgången av de svenska riksdagsvalen om hela hundra 

procent skulle använda sin rösträtt, till skillnad från Europaparlamentsvalen. Valdeltagandet i 

Europaparlamentsvalen är redan lågt och ett representativt valdeltagande skulle ha stor 

betydelse för resultatet om det är det man vill åt.11 

 

Under 2014 hölls val till alla fyra nivåer som Sverige består av, därav uppkom benämningen 

supervalåret. Då riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet hölls under olika månader blev 

valperioden längre och mer intensiv än vad som annars är det normala. Valen hölls med några 

månaders mellanrum, men intensiteten verkade inte vara en större påverkande faktor. Statistik 

över de båda valen visar att väljarna inte höll sig till ett och samma parti i respektive val utan 

röstade på olika partier beroende på främst agenda och kandidat, samt sakfrågor.12  

 

Dokumentation kring människors uppfattning om de olika valen visar att medier, väljare och 

partier ofta uppfattar de nationella valen som viktigare. Frågorna som berör de nationella valen 

är ofta frågor som väljarna kan relatera till på ett mer konkret plan, till skillnad mot frågorna 

som berör ett Europaparlamentsval och konsekvenserna efter valet. EU:s beslut måste ofta 

implementeras i nationell lagstiftning innan medborgarna kan ta del av det, och detta medför 

en ganska komplicerad syn på EU.13 

 

  

                                                
10 Malin Stegmann McCallion, ”Lokala” val till Europaparlamentet: Makt och missnöje, 2014, s. 32 f. 
11 Henrik Oscarsson, Sören Holmberg, Nya svenska väljare, 2013, s. 46 ff. 
12 Statistiska Centralbyrån, Demokratistatistisk rapport 20: Supervalåret 2014, 2015, s. 7. 
13 Statistiska Centralbyrån, Demokratistatistisk rapport 20: Supervalåret 2014, 2015, s. 10 f. 
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1.3. Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att bidra till forskningen som finns om vad som påverkar unga 

väljare i början av sin väljarkarriär att gå eller inte gå och rösta. Intresset ligger i att fördjupa 

min förståelse över hur vissa faktorer kan påverka unga valdeltagare att utnyttja eller avstå sin 

rättighet att rösta i riksdagsvalet samt Europaparlamentsvalet. Fokus ligger främst på faktorer 

till att inte delta i Europaparlamentsvalet men också på varför man röstar i riksdagsvalet. Jag 

ämnar också jämföra resultaten med vald teoriansats och tidigare forskning inom området 

valdeltagande. 

 

1.4. Forskningsfrågor 

Teoriansatsen bygger på perspektiven institutionella-, kontextuella- och individuella 

förklaringar som i sin tur bygger på en del oberoende variabler som exempelvis valsystem, 

sociala miljöer, resurser och motivation. Dessa används i den akademiska litteraturen som 

anledningar till varför en del väljer att delta eller inte delta i val. Genom variabler som ingår i 

perspektiven kommer jag att besvara forskningsfrågorna här under:  

 

 Vilka är anledningarna till varför man som ny väljare i början på sin väljarkarriär väljer 

att rösta i Riksdagsvalet?  

 Vilka är anledningarna till varför man som ny väljare i början av sin väljarkarriär väljer 

att inte rösta i Europaparlamentsvalet?  

 

1.5. Avgränsning 

I Sverige hålls val till riksdagen samt landsting och kommuner den andra söndagen i september 

vart fjärde år. Då får alla som fyllt 18 år senast valdagen men som också är svenska medborgare 

rösta fram vilka de anser ska representera Sverige under nästkommande mandatperiod.14 Vart 

femte år är det dessutom val till Europaparlamentet och det senaste valet hölls samma år som 

de senaste riksdags-, landstings- och kommunvalen alltså 2014.15 Statistik visar att det är i 

riksdagsvalet som det högsta valdeltagandet finns och i Europaparlamentvalet som det lägsta 

                                                
14 Sveriges riksdag, Så funkar riksdagen: Val till riksdagen, 2016. 
15 Sveriges riksdag, EU-upplysningen: EU-val vart femte år, 2016. 
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valdeltagandet finns. Undersökningen baseras på riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet, då 

skillnaden mellan deltagandet i respektive val är så pass påtaglig. De senaste valen hölls 2014 

och för att respondenterna ska kunna uttala sig om sitt deltagande i respektive val krävs det att 

de hade rösträtt under det året samt för båda valen. Undersökning riktar sig till unga väljare 

med koppling till Karlstad som är och var i början på sin väljarkarriär 2014. Jag fokuserar på 

unga väljare i Karlstad eftersom att jag dels är från Karlstad, mina vänner som hjälpt mig att 

hitta respondenter bor här och här finns Karlstads Universitet där jag även sökte efter 

respondenter. 

 

1.6. Uppsatsens fortsatta disposition 

Efter det inledande kapitlet som hittas här ovan följer fem kapitel där återstående delar av 

uppsatsen presenteras. I nästkommande kapitel introduceras perspektiven som studien bygger 

på. Kapitel tre beskriver metoden som resultatet baseras på och hur jag gjort för att samla in 

materialet till resultatet samt vilket urval som jag baserar min undersökning på. Resultatet av 

studien presenteras i kapitel fyra och i kapitel fem analyseras det som resultatet fört med sig. 

Uppsatsen avslutas sedan med det sista kapitlet nummer sex där en avslutande diskussion kring 

analysen förs samt där min slutsats läggs fram. Mina tankar om den här uppsatsen förs även 

fram samt intressanta tankar om fortsatta studier inom det här området.  
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2. Teori 

Nedan följer en diskussion över de tre perspektiven som jag menar bäst förklarar valdeltagande. 

Det är perspektiv som genom tidigare studier etablerats inom forskning kring valdeltagande 

och som på så sätt berörs ofta även om de inte alltid benämns med namnen nedan. Eftersom 

det genom tidigare forskning därför finns belägg för att dessa mer eller mindre passar in på 

valdeltagande väljer jag att använda mig av dem för att se om valdeltagandet i riksdagsvalet 

och Europaparlamentsvalet kan förklaras genom institutionella-, kontextuella- och individuella 

förklaringar. 

 

Varje röstberättigad medborgare gör inför varje val ett eget val om de ska rösta eller inte. Att 

inte delta i val borde ur en strikt rationell synvinkel vara det mest logiska, då chansen att den 

egna rösten ska avgöra valet med största sannolikhet är nästan obefintlig. Anledningarna som 

gör att människor röstar har inte med den egna önskan om att vara den avgörande rösten utan 

om att uppfylla sin egen kvot av någon form av tillfredställelse. Med detta menas att de som 

väljer att rösta förmodligen gör det för att veta att hen dragit sitt strå i stacken. Under de senaste 

åttio åren har modern forskning kring valdeltagande bedrivits. Inom statsvetenskapen har 

ämnet studerats länge. Oscarsson och Holmberg menar att det finns många förklaringar till 

politisk deltagande men de grundar sin teoretiska förklaring efter tre perspektiv som är 

institutionella förklaringar, kontextuella förklaringar och individuella förklaringar. De anser att 

det är viktigt att studera dessa tillsammans för att skapa en förståelse kring perspektiven, då 

människor som exempelvis har samma individförklaringar kan ha helt skilda kontextuella- eller 

institutionella förklaringar till sitt eget valdeltagande.16 

 

2.1. Institutionella förklaringar  

Institutionella förklaringar förklarar varför deltagandet skiljer sig mellan olika politiska system. 

Länderna i världen tillämpar olika valsystem, och med dessa tillkommer olika krav för att få 

rösta. Vissa länder har tvång på att registrera sig i förtid, majoritetsvalsystem, höga spärrar till 

parlamentet, tvåkammarsystem, val under vintertiden eller val mitt i veckan. De här delarna i 

ett valsystem kan ibland liknas med trösklar som är ansträngande för individen. Det anses vara 

för krångligt och för många krav för att man ska orka använda sin rättighet att rösta. I Sverige 

                                                
16 Oscarsson, Holmberg, s. 43 ff. 
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tillämpar vi ett proportionellt valsystem som bygger på att spegla folkets politiska vilja genom 

att fördela mandaten i riksdagen efter antalet röster partierna fått i valet. De nationella valen 

brukar inget tvång på förtidsregistrering, tillämpar enkammarsystem, ett generöst 

förtidsröstningssystem och gemensamma valdagar.17 Inte heller i Europaparlamentsvalet finns 

det något tvång på förtidsregistrering och vi kan även förtidsrösta med god marginal innan den 

gemensamma valdagen.18  

 

De institutionella förklaringarna som förklaring till valdeltagande ökar och minskar beroende 

på de olika politiska systemen världen över. Chansen för att en viss individ ska delta i de olika 

valen beror på hur höga trösklarna i ett land tycks vara. Samspelet mellan den enskildes 

motivation och de institutionella regelverken ser därför olika ut från land till land. Beroende på 

politiskt system ökar eller minskar sannolikheten för ett representativt valdeltagande. Detta 

perspektiv förklarar hur valdeltagande skiljer sig mellan länder beroende på de institutionella 

förutsättningarna som kan upplevas mer eller mindre krävande för varje individ. Forskning som 

har bedrivits inom politiskt deltagande tyder på att institutionella förklaringar som förklaring 

på valdeltagande är fyra gånger så starka som de individuella förklaringarna. Länderna 

tillämpar olika valsystem som skiljer sig åt medan de individuella förklaringarna ofta är 

liknande mellan individer.19 De olika valsystemen kan därför vara faktorer som påverkar 

valdeltagande. I Sverige där valsystemet är relativt fördelaktigt för individen, går många och 

röstar främst i nationella val medan det i andra länder, där valsystemet kan ha fler trösklar, blir 

valdeltagandet ofta sämre. Trots att det är liknande valsystem för nationella val och 

Europaparlamentsval i Sverige är ändå skillnaden mellan deltagandet stor, vilket betyder att 

valsystemet som institutionell förklaring kanske inte spelar så stor roll för medborgaren i 

Sverige.  

 

Trots att statistik visar att de institutionella förklaringarna är fyra gånger så vanliga än de 

individuella förklaringarna menar jag inte att enbart detta perspektiv kommer dominera de 

andra. Jag håller för sannolikt att det är ett perspektiv som till viss del kan förklara varför vi 

går och röstar, främst i nationella val, för att Sverige har ett generöst förtidsröstningssystem 

men också för att valdagarna inföll på varsin söndag under 2014. Det är vanligt att många är 

lediga under helgen och därmed kan göra sitt val under valdagen. Under förtidsröstningen kan 

                                                
17 Oscarsson, Holmberg, s. 57 f.  
18 Valmyndigheten, Valet i fickformat: Val till Europaparlamentet 2014. 
19 SOU 2007:84, s. 21. 
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man rösta i ett flertal röstningslokaler, som oftast finns på skolor, affärer eller bibliotek. De 

som ”glömt bort” att det snart är val kan då påminnas om de ser röstningsbåsen i offentliga 

miljöer. På så sätt kan röstning kombineras med andra angelägenheter som till exempel 

matinköp, biblioteksbesök eller en fika på stan. 

 

2.2. Kontextuella förklaringar 

Kontextuella förklaringar förklarar varför deltagandet skiljer sig beroende på politiska 

omständigheter och sociala miljöer. En effekt som tycks ha stor inverkan på valdeltagande är 

när personer som står individen nära utnyttjar sin rösträtt. Omgivningseffekten kan producera 

och upprätthålla röstpliktsnormer inom olika sociala miljöer, inom vilka, många röstar och där 

röstning uppfattas som ett normalt beteende. För att förstå den sociala miljöns påverkan 

behöver man titta på hela den sociala miljön och inte bara den delen av miljön som står 

individen närmast. Valdistriktet man tillhör kan likväl påverka tendensen att rösta, då det är 

större sannolikhet att utnyttja sin rösträtt i ett distrikt där valdeltagandet är högt än i ett där 

valdeltagandet är lågt.20 Om många röstar på samma plats kan normen att rösta förstärkas på 

grund av yttre påverkan.  

 

Den sociala miljön speglar individens mer påtagliga miljö, till skillnad från den politiska 

kontexten som speglar graden av ideologisk polarisering och graden av spänning i hela landet 

inför ett val. Politisk kontext kan förklara effekterna på ett effektivare sätt än social kontext. 

Polarisering och spänning varierar i de flesta länder och betyder att vissa länder har mer eller 

mindre spännande och ideologiskt laddade val. Samspelet mellan de här två faktorerna och 

individens motivation att rösta kan alltså påverkas beroende på upptrappningen innan valet. 

Finns det tydliga ideologiska skillnader mellan de konkurrerande partierna, regeringsmakten 

står på spel, ansvarsutkrävandet är högt eller om koalitionsbyggandets framtida förutsättningar 

ser bra ut höjs automatiskt spänningen på valutgången och fler väljare kan motiveras att rösta. 

I Sverige har blockfördelningen inför nationella val varit jämna under de senaste valen. Ett 

parti som inte hör till något block har också under de senare åren tagit sig in i riksdagen med 

visst inflytande. Spänningen över valutgången har ökat och förmodligen motiverat fler att rösta. 

Om ett val förutspås bli jämnt är sannolikheten alltså större att fler kommer rösta. Skälen till 

detta är att valrörelserna lägger in en högre växel för att höja temperaturen på det kommande 

                                                
20 Oscarsson, Holmberg, s. 53 ff. 
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valet. Spänningen ökar eftersom att partierna anstränger sig mer för att rekrytera väljare samt 

att bevakningen från medierna angående valet blir mer intensiv.21  

 

Den politiska kontexten bedöms också spela stor roll för väljarnas tendens att rösta i 

Europaparlamentsvalen. Många av de som annars röstar i riksdagsvalen står ofta över sin röst 

till Europaparlamentsvalen, vilket en del tror beror på att de inte gillar EU. Avvikelsen kan 

dock inte förklaras av detta, och man tror istället att det kan bero på medborgarnas skilda 

bedömningar mellan valen. Europaparlamentsvalen tycks vara mindre viktiga än 

riksdagsvalen.22 Det kan också bero på avsaknaden av en viss grundläggande kunskap kring 

demokratins utformning och de politiska rättigheter samt påverkansmöjligheter varje 

medborgare besitter. Saknas kunskap kan känslor kring utanförskap och maktlöshet sannolikt 

skapas. Kunskapskartläggning om EU visar att brister finns både hos medborgarna men även 

hos kunskapsförmedlarna. I sin tur kan detta leda till bristande möjlighet att påverka genom 

delaktighet. Kunskap och delaktighet sägs ibland ha ett av de starkaste sambanden. Två 

kunskapsblock, system- och processkunskap samt valmöjligheter utgör delar i studerandet av 

kunskap. Det förstnämnda behandlar bland annat komplexiteten kring Sverige och EU där 

förståelsen för att både riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet, dock på olika sätt, handlar 

om att välja representanter för Sveriges beslutfattande. Det andra blocket handlar om den 

politiska kunskapen kring de olika alternativen inom politik, som orsakssamband och politiska 

partier. Kunskapsluckan tycks vara stor kring frågor kopplade till EU och förutsättningarna att 

påverka därmed mindre än i frågor som inte har koppling till EU.23 Kunskapsbrist kan också 

förklaras genom individuella förutsättningar och är därmed en förklaring som både hör till de 

kontextuella- men också de individuella förklaringarna. Perspektivet om kontextuella 

förklaringar förklarar alltså hur varje individ mer eller mindre påverkas av den politiska 

kontexten och den sociala miljön. Det handlar om två nivåer av utomstående förklaringar där 

båda nivåerna utan direkt kontakt kan påverka en individ utan att hen egentligen vet om det.  

2.3. Individuella förklaringar 

Vid studier av politiskt deltagande är individuella förklaringar de mest förekommande. Det 

beror till mesta del på att det är relativt lätt att studera olika personliga skillnader mellan olika 

                                                
21 Oscarsson, Holmberg, s. 55 ff. 
22 SOU 2007:84, s. 21. 
23 SOU 2016:10, s. 46 ff.  
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grupper. Individuella förklaringar förklarar varför en del går till urnan för att rösta medan andra 

struntar i det. Det finns flera individuella förklaringar till valdeltagande, resurser är en. Att 

tillhöra de som associeras med hög social status betyder att de med stor sannolikhet använder 

sin rösträtt. Social status förknippas ofta med klass, utbildning, yrke och inkomst. Även en 

annan grupp faktorer som hör till resursförklaringen har med den sociala integrationen att göra. 

Hit hör förklaringar som ålder, civil status, medborgarskap, ursprungsland, sociala nätverk och 

vart individen befinner sig på arbetsmarknaden. En medelålders svenskfödd arbetstagare som 

dessutom lever tillsammans med någon och har ett stort socialt nätverk tenderar att med större 

sannolikhet gå och rösta till skillnad från individerna som inte har samma förutsättningar.24 

Enligt en undersökning gjord 2015 tycks den yngsta åldersgruppen (15–24 år) ha minst intresse 

för EU-relaterade frågor, vilket kan bero på bristande kunskap.25 Statistik som SCB tagit fram 

tyder på skillnader vid valdeltagande i de två valen beroende på egen gymnasieutbildning och 

föräldrars högsta utbildning. De unga väljarna med teoretisk gymnasieutbildning och/eller 

någon förälder med eftergymnasial utbildning har störst tendens att delta i båda valen än de 

med praktisk gymnasieutbildning och/eller föräldrar med endast gymnasial utbildning.26  

 

En annan grupp som förklarar varför individen går eller inte går och röstar är 

motivationsförklaringar. Egenskaperna förklarar vad som kan ligga bakom ett eventuellt beslut 

om valdeltagande. Exempelvis hör graden av politiskt intresse och engagemang, hur ofta och 

hur mycket vi tar del av politiska nyheter, graden av partiidentifikation och politikerförtroende, 

hur väl vi känner att vi måste rösta och om vi känner att vi kan påverka genom att rösta, hit. De 

som identifierar sig mer åt vänster eller höger på den politiska skalan har större sannolikhet att 

rösta än de som identifierar sig mer i mitten. De som har större intresse för politik deltar också 

oftare i val än de som inte har samma intresse.27 Perspektivet om individuella förklaringar 

speglar alltså hur individen påverkas av sina egna förutsättningar. En typisk röstare är enligt 

individuella förklaringar en utbildad, välbärgad, gift, medelålders medborgare med jobb och 

politisk lojalitet som också är en del av ett grannskap. Den typiska röstaren besitter alltså både 

bra resurser men också politiska motivationer, medan den typiska icke-röstaren saknar eller 

besitter mycket mindre av dessa förklaringar.28 

                                                
24 Oscarsson, Holmberg, s. 46 ff. 
25 SOU 2016:10, s. 52.  
26 Statistiska Centralbyrån, Demokratistatistik rapport 19: Vilka valde att välja?- Deltagandet i valen 
2014, 2015, s. 46 f.  
27 Oscarsson, Holmberg, s. 49 f. 
28 Rod Hague, Martin Harrop, Comparative Government and politics: An introduction, 2013, s. 229.  
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De individuella förklaringarna är de förklaringar som vi kan rå för men också sådana som är 

mer eller mindre konstanta med tiden. Klassresurserna är ofta sådana som vi kan påverka men 

som sedan ofta står fast efter utbildnings- och karriärval. Vi är alla fria att välja utbildning och 

efter det ett yrke, vilket många utnyttjar men inte alla. Ett arbete som kräver högre utbildning 

kan ofta förknippas med hög social status. Väljarna i början på sin väljarkarriär är unga och de 

flesta har endast grundskole- och gymnasieutbildning bakom sig och därför inte så hög klass i 

samhället. De sociala resurserna är ofta konstanta över tid och kan inte förändras mycket, samt 

påverkar våra val i livet. De resurser vi har nära oss kommer förmodligen påverka vårt 

valdeltagande, samtidigt som motivationsförklaringarna kommer påverka våra personliga 

tankar om röstning. Våra intressen förändras ibland över tid men att brinna för något brukar 

ofta vara något vi bär med oss under en längre tid. Att ha ett politiskt intresse om än efter sin 

egen förklaring om vad politik är kan vara något som påverkar valdeltagande och som många 

bär med sig under hela livet. 

 

2.4. Användande av förklaringarna 

Oscarsson och Holmberg menar att de här tre förklaringarna är kärnan till varför en del väljer 

att delta medan en del inte väljer att delta i val. Det är perspektiv som mer eller mindre går att 

applicera på det svenska valdeltagandet, genom en kombination av de tre. Perspektiven hör 

ihop och bygger på varandras egenskaper. De individuella förklaringarna kan både påverka och 

inte påverka, men de kan förklara vilka kontextuella förklaringar man har tillgång till. 

Exempelvis klass kan påverka omgivningen och även valdistriktet man tillhör. Beroende på 

umgängeskrets eller vart man bor kan detta vara typiska förklaringar till varför man väljer att 

rösta eller inte. Klass eller arbete för att ta två exempel kan också påverka vilket land man bor 

i och därför vilket valsystem som är aktuellt. Perspektiven går på så sätt in i varandra mer eller 

mindre och kan därför ibland vara svåra att skilja, men genom förklaringarna ovan kommer jag 

att försöka skilja dom åt. Jag menar att de alla på något sätt kommer vara involverade i 

respondenternas förklaringar till valdeltagande beroende på respondentens valdeltagande. Jag 

utför trots allt en undersökning som dels bygger på respondenternas erfarenheter att rösta i två 

olika val, men också på att det i Sverige faktiskt är en rätt att rösta och ingen plikt. Alla 

perspektiv kommer dock inte beröras i samma utsträckning.  
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3. Metod 

Undersökningen bygger på semistrukturerade samtalsintervjuer som ger en annan förståelse av 

respondenternas valdeltagande än om exempelvis enkätundersökningar skulle användas som 

insamlingsmetod. Samtalsintervjuer ger möjligheten att ställa uppföljningsfrågor och kan 

därför täcka upp ett område inom ett ämne på ett mer fyllande sätt.29 

 

3.1. Material  

Insamling av material skedde genom semistrukturerade samtalsintervjuer. Intervjuerna byggde 

på en strukturerad grund och gjorde det lättare att föra ett samtal med en röd tråd. Alla 

respondenter fick samma basfrågor med olika uppföljningsfrågor. Intervjuerna blev flexibla 

men ändå likartade och analysen av svaren blev i efterhand lättare att genomföra. Även 

validiteten förstärktes när strukturen bestämdes i en intervjuguide och alla fick samma 

grundfrågor utan oklara och ledande frågor. Inga viktiga frågor glömdes på så sätt bort vid 

intervjutillfällena samtidigt som intervjuerna blev mer fokuserade och därmed kortare och mer 

precisa.30 Genom semistrukturerade intervjuer är det vanligt att få oväntade men synliggörande 

svar, då individernas egna åsikter och erfarenheter står i fokus. Jag strävade därför efter att 

förstå intervjupersonernas sätt att se på ämnet.31 Samtalsintervjuerna byggde på 

respondentintervjuer och individernas egna uppfattningar kring valdeltagande och kunde därför 

inte sägas vara varken sanna eller falska. Eftersom att intervjuerna är av respondentkaraktär 

utgick jag från råden som Esaiasson med flera gav, att respondenterna för mig är personer jag 

inte känner, de är få och ingen av dem är expert i ämnet.32  

 

Intervjuerna strukturerades genom en intervjuguide som var samma för alla intervjuer, men där 

uppföljningsfrågor såg olika ut från person till person. Innehållet i guiden kopplades till syftet 

med studien, och formen på guiden till att skapa ett levande samtal. Intervjuguiden inleddes 

med några frågor angående respondenternas bakgrund och gick sedan över i de mer tematiska 

frågorna. Till de tematiska frågorna som var mer öppna ställdes uppföljningsfrågor om det 

                                                
29 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Lena Wängnerud, Metodpraktikan: konsten att 
studera samhälle, individ och marknad, 2012, s. 251. 
30 Mikael Hjerm, Simon Lindgren, Marco Nilsson, Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, 2014, 
s. 150 f. 
31 Esaiasson m.fl., s. 251 ff. 
32 Esaiasson m.fl., s. 259. 
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fanns mer att hämta ur svaret.33 Frågorna var relativt korta för att varken respondenten eller jag 

skulle tappa bort oss, samt var öppna för att inte begränsa intervjupersonens utrymme att 

besvara frågorna. Viktigt var också att frågorna ställdes så att alla kunde förstå dem, det vill 

säga inga krångliga ord eller fraser. Viktigast var trots allt att respondenten förstod frågan och 

utifrån sina egna erfarenheter besvarade frågorna.34 För studiens frågor vänligen se Bilaga 1.  

 

3.2. Intervjusituationen 

Ett av kriterierna vid respondentintervjuer är att intervjuaren och respondenten inte känner 

varandra, därför tog jag dels kontakt med respondenterna genom ett modifierat snöbollsurval.35 

Snöbollsurval bygger egentligen på att de analysenheter som deltar i undersökningen hjälper 

till att hitta fler enheter, men jag använde mig av vänner som rekommenderade potentiella 

enheter. Jag använde mig också av bekvämlighetsurval36 då potentiella respondenter på 

Karlstads Universitet tillfrågades om de kunde ställa upp på en kort intervju. En del bortfall 

tillkom på så sätt, men även material. Efter rekommenderade respondenter kontaktats av mig 

kunde jag ge mer detaljerad information om själva undersökningen samt be om tillåtelse att 

spela in intervjuerna. De blev införstådda med att jag i denna undersökning ämnade att citera 

de mest relevanta svaren och använda mig av vissa data angående individerna. Såklart utan att 

citaten eller informationen skulle kunna härledas till upphovsmakaren.  

 

Innan de riktiga intervjuerna utförde jag en provintervju. Provintervjun spelades in för att jag i 

lugn och ro skulle kunna justera frågorna i efterhand om det krävdes eller för att kunna föra in 

viktiga uppföljningsfrågor som potentiella frågor vid de riktiga intervjuerna.37  

 

Vid intervjusituationer finns det alltid risk för någon form av intervjuareffekt om än i olika 

grad. Intervjuaren kan påverka intervjupersonen medvetet, omedvetet eller att den intervjuade 

anpassar sig efter intervjuaren. Att påverka medvetet är etiskt fel och resultatet kan betraktas 

som icke legitimt. Effekter som kan påverka intervjupersonen omedvetet kan ha och göra med 

intervjuarens kroppsspråk och om den intervjuade ”känner” av vilket svar som förväntas av 

                                                
33 Esaiasson m.fl., s. 264 ff. 
34 Hjerm m.fl., s. 157.  
35 Esaiasson m.fl., s. 189. 
36 Esaiasson m.fl., s. 188. 
37 Esaiasson m.fl., s. 268. 
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denne. Omedveten påverkan är som sagt sådant man gör utan att tänka på det vilket man både 

innan men framförallt efter måste ta hänsyn till och sedan beakta vid varje intervjusituation. 

Om intervjupersonerna anpassade sina svar efter vad de trodde förväntades av dem var svårt 

att säga. Dels så visste jag inte vad som var sant eller falskt och eftersom att det var 

respondentintervjuer jag utförde gick inte detta heller att undersöka.38 Vid intervjutillfällena 

befann vi oss på olika ställen beroende på respondenternas önskan och på miljön för att inga 

yttre stimuli skulle störa för mycket. Detta varierade mellan universitet och hos 

intervjupersonen, dock förekom människor kring situationen men inga kontakter som bör ha 

påverkat för mycket. Jag upplever inte att det förekom någon direkt intervjuareffekt vid 

intervjuerna vilket gör att jag känner mig trygg i att svaren var ärliga och därför användbara 

som material. Avsaknaden av uppenbar intervjuareffekt ger undersökningen relativt hög 

reliabilitet. Reliabiliteten är hög då jag känner mig trygg i att om någon annan skulle utfört 

intervjuerna skulle de få liknande svar från respondenterna.39 

 

3.3. Urval 

Då undersökningens resultat baseras på samtalsintervjuer där jag är intresserad av individers 

åsikter och erfarenheter är det individen som är min analysenhet. Individen ska ha varit svensk 

medborgare sedan innan 2014 samt ha varit fyllda 18 år senast valdagen för riksdagsvalet under 

samma år. Kriterierna ovan var de absolut viktigaste eftersom att de är de mest grundläggande 

kriterierna för att få delta i svenska val. Det var också viktigt att individerna inte hade röstat i 

flera val innan supervalåret 2014. Dock finns ingen direkt gräns för hur många gånger man ska 

ha fått rösta för att fortfarande klassas som ny väljare, men i den här undersökningen drog jag 

gränsen vid max ett av respektive val innan 2014. Populationen begränsades genom att bestå 

av sex intervjupersoner där uppdelningen gjordes efter kön och bestod av hälften män och 

hälften kvinnor.40  

 

Syftet med uppsatsen är att belysa vilka faktorer som kan påverka valdeltagande i riksdagsvalet 

samt icke-deltagande i Europaparlamentsvalet. De sex respondenterna som genom de två olika 

urvalen (modifierat snöbollsurval och bekvämlighetsurval) blev utvalda för undersökningen 

                                                
38 Esaiasson m.fl., s. 235. 
39 Hjerm m.fl., s. 94.  
40 Mimmi Barmark, Göran Djurfeldt, Statistisk verktygslåda 0: att förstå och förändra världen med 
siffror, 2015, s. 41 f. 
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röstade alla på samma sätt. Efter sex intervjuer valde jag därför att inte göra några fler då de 

sex respondenterna gav mig den information jag behövde för att på ett relativt grundligt sätt 

kunna besvara mina forskningsfrågor utan att behöva känna att jag hade ett knappt material. 

Jag gjorde också detta för att det i de senare intervjuerna inte framkom några nya förklaringar 

till valdeltagande i riksdagsvalet samt icke-deltagande i Europaparlamentsvalet. 

 

Populationen består av alla nya väljare som uppfyllde kraven för att få rösta i riksdagsvalet och 

Europaparlamentsvalet 2014, och är därför mycket stor. Användandet av snöbollsurval och 

bekvämlighetsurval samt att jag endast begränsade mig till ungdomar med koppling till 

Karlstad, medförde att hela populationen ej fick chansen att delta. Ett regelrätt slumpmässigt 

urval gjordes därför inte. Respondenterna är också få och kan därför inte spegla den hela 

populationen.41 Hade jag istället använt mig av exempelvis folkbokföringsregistret och 

slumpmässigt ringt upp potentiella respondenter med uppfyllda kriterier för att få delta i val, 

hade eventuellt den hela populationen kunnat speglas på ett mer representativt sätt. Jag valde 

ungdomar med koppling till Karlstad med grund i att det är där jag och mina vänner lever och 

bor samt där som jag läser min utbildning på Karlstads Universitet. Det blev ett självklart val 

på grund av den enkla förklaringen att det är bekvämast så då kandidatuppsatsskrivandet redan 

är en tidspressad situation. 

 

3.4. Metodologisk ansats 

Bearbetning av intervjuerna skedde till att börja med att översiktligt sammanfatta materialet. 

Jag använde mig av mycket korta fallbeskrivningar och gjorde en generell översikt av varje 

intervju för att på så sätt få en överblick över varje individ. Sedan delades hela materialet upp 

i kategorier där korsreferenser till varje intervju gjordes. Meningen var att finna en bra grund 

att basera resultatet på, där svar på, Vad är lika? Vad skiljer sig åt? När och på vilket sätt blir 

vissa svar mer tydliga? besvarades. Det var alltså meningen att mönster skulle uppdagas. 

Resultatet belystes sedan genom kartläggningsmetoden där företeelsen att rösta eller inte rösta 

kartlades. Det som togs ut genom den här metoden fördes in i ett schema som sorterades i över- 

och underkategorier. Sorteringen skedde i schemat men det är i texten de mest relevanta citaten 

                                                
41 Barmark, Djurfeldt, s. 69 ff. 
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framhävs. Hanna Grahn Strömbom använde sig av den här metoden när hon kartlade icke-

röstare år 2000. Hennes kategorischema såg ut såhär:42 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Hanna Grahn Strömboms (2000) Inte som 

svenskfödda soffliggare. Magisteruppsats. Statsvetenskapliga 

institutionen, Göteborgs universitet. 

Figur 1 Sorteringsschema i över- och undernivåer. Röstar inte. 

Min teoriansats bygger på tre perspektiv som alla på något sätt kan förväxlas och därmed gå in 

i varandra. För att försöka hålla isär dessa modifierade jag sorteringsschemat så det skulle passa 

min undersökning på ett mer konkret sätt. Då undersökningen behandlar röstare och icke-

röstare krävdes två olika scheman där det ena belyste faktorer som påverkade respondenternas 

deltagande i riksdagsvalet och det andra respondenternas icke-deltagande i 

Europaparlamentsvalet. Grahn Strömboms sorteringsschema bygger tyvärr på individuella 

faktorer som motivation och vilja och kan därför inte användas i den ursprungliga formen i min 

undersökning. Jag förändrade därför sorteringsschemat till ett schema som passar min 

undersökning och min teoretiska utgångspunkt.  

 

 
Figur 2 Sorteringsschema. Röstar 

                                                
42 Esaiasson m.fl., s. 270 ff.  
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Figur 3 Sorteringsschema. Röstar inte. 

 

I resultatdelen förs faktorer från de sex respondentintervjuerna in i Figur 2 och Figur 3. Där 

förklaras också vilket citat och kategori som faktorerna kommer ifrån. Indelningen görs efter 

teoriansatsen och de tre perspektiven som kan vara förklaringar till varför man som ung väljer 

att rösta eller avstå att rösta. Perspektiven bygger på tre nivåer som alla kan förklara deltagande 

men som endast är till för att ge en fördjupad förståelse av valdeltagande. Sorteringsschemana 

summerar materialet som intervjuerna förde med sig och ger en förenklad bild av de viktigaste 

citaten i undersökningen. Genom intervjuerna fick jag många liknande svar och de citat samt 

faktorer som tas upp i resultatdelen representerar i några fall flera respondenter som gett 

liknande svar.   
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4. Resultat 

Resultatdelen inleds med en överblick över respondenternas bakgrundsvariabler. Sedan följs 

bakgrundsvariablerna upp med de två sorteringsscheman där varje underkategori följts upp av 

relevanta faktorer som enligt respondenterna påverkat deras valdeltagande. Resultatet avslutas 

med att belysa de citat som gett upphov till faktorerna i sorteringsschemana. De faktorer som 

redovisas här är endast faktorer som respondenterna gett som underlag till undersökningen och 

speglar därför endast deras åsikter. Det finns inget i undersökningen som säger att den speglar 

hela populationens orsaker till valdeltagande, men med jämförelse av tidigare forskning samt 

teoridiskussion kan dessa orsaker ses som bidragande till många av de unga väljarnas 

valdeltagande.  

 

4.1. Respondenter 

Nedan följer en kortare beskrivning av varje deltagande respondent. Av anonymitetsskäl 

benämns ingen med namn utan endast varsin siffra som kännetecken. Detta för att citaten inte 

skall kunna härledas till en viss person i undersökningen. Alla respondenter röstade i 

riksdagsvalet 2014 men av en del skäl röstade de inte i Europaparlamentsvalet 2014.  

     Gymnasie-    Förälders 

Siffra Kön  Födelseår utbildning Sysselsättning  högsta utbildning  

1. Man  1995  Teoretisk Studerande  Gymnasial 

2. Kvinna  1990  Praktisk Studerande  Eftergymnasial 

3. Kvinna  1989  Teoretisk Studerande  Gymnasial 

4.  Kvinna  1994  Teoretisk Studerande  Gymnasial 

5. Man  1994  Praktisk Arbetande  Gymnasial 

6. Man  1993  Teoretisk Arbetande  Eftergymnasial 

 

4.2. Övergripande sorteringsscheman 

Vid kartläggningen av variablerna gavs en övergripande bild av dessa. Jag radade upp likheter 

och skillnader i faktorerna, för att sedan förkorta dessa och föra in dem i de två 

sorteringsschemana. De orsaker som påverkade respondenterna under supervalåret 2014 att 

delta eller inte delta i valen kan på så sätt ses genom dessa scheman nedanför. Då utfallet är 



21 
 

samma från samtliga respondenter är också uppdelningen i sorteringsschemana relativt enkel. 

Figur 4 behandlar endast orsaker till deltagande i riksdagsvalet och Figur 5 orsaker till icke-

deltagande i Europaparlamentsvalet. Fördelen med kartläggningsmetoden är att man snabbt 

kan få en överblick över de berörda faktorerna inom respektive sorteringsschema. För att förstå 

hur dessa faktorer framkommit följer belysande citat under rubriken Kategorier.  

 

 

Figur 4 Sorteringsschema med undersökningens funna faktorer. Röstar. 

 

Faktorerna i Figur 4 kommer från citaten: 

Demokrati- Respondent 1 ur kategorin Röstnorm 

Större medial uppståndelse- Respondent 4 ur kategorin Information 

Föräldrars påverkan- Respondent 1 ur kategorin Omgivning 

Närhet- Respondent 2 ur kategorin Omgivning 

Mer information- Respondent 6 ur kategorin Information 

Partiet folk vill ha vinner- Respondent 5 ur kategorin Effekt 

Rättighet men också skyldighet- Respondent 1 ur kategorin Röstnorm 

Dra sitt strå i stacken- Respondent 5 ur kategorin Röstnorm 

Viktigt- Respondent 3 ur kategorin Effekt 

Insatt i politiken- Respondent 6 ur kategorin Information 
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Figur 5 Sorteringsschema med undersökningens funna faktorer. Röstar inte.  

Faktorerna i Figur 5 kommer från citaten: 

Ingen eller bristande hjälp från media- Respondent 4 ur kategorin Information 

Dålig kommunikation- Respondent 1 ur kategorin Information 

Påverkar en inte- Respondent 6 ur kategorin Effekt 

För långt bort- Respondent 6 ur kategorin Effekt 

Dålig information- Respondent 2 ur kategorin Information 

Uppmuntras inte- Respondent 6 ur kategorin Engagemang 

”Fel” parti vinner- Respondent 5 ur kategorin Effekt 

Bristande politiskt intresse- Respondent 3 ur kategorin Engagemang 

Ingen tillit till politikerna- Respondent 3 ur kategorin Engagemang 

Dåligt fokus- Respondent 2 ur kategorin Engagemang 

Orkar inte- Respondent 1 ur kategorin Effekt 

Tycker det är ”skit”- Respondent 5 ur kategorin Effekt 

Dåligt insatt- Respondent 4 ur kategorin Engagemang 

 

4.3. Kategorier 

För att besvara forskningsfrågorna och utföra syftet med undersökningen ställdes under 

intervjuerna frågor som syftade till att belysa de faktorer som påverkade respondenterna att 

rösta och inte rösta i riksdagsvalet samt Europaparlamentsvalet 2014. Utifrån materialet växte 

fem tydliga kategorier fram som en del i analysen av underlaget. Kategorierna benämner jag 
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som Effekt, Engagemang, Information, Omgivning och Röstnorm. De behandlar likvärdiga 

orsaker, men då undersökningen speglar både röstare och icke-röstare kan liknande orsaker 

ändå ha olika betydelse trots att de står under samma kategori. För att förstå vad citaten belyser 

förklaras detta mellan varje citat. Liknande citat kan ibland också passa in under flera 

kategorier, men efter bedömning har jag i berörda fall beslutat vilken kategori som ändå kan 

ses som den mest relevanta i frågan.   

 

4.3.1. Effekt 

Kategorin effekt behandlar de citat som illustrerar hur respondenten påverkades innan eller av 

sitt eget valdeltagande, eller hur valutgången påverkas av valdeltagande. Denna kategori 

berördes på något sätt av fyra av de sex respondenterna. 

 

Efter att ha fått frågan om det fanns någon anledning till varför Respondent 3. valde att rösta i 

riksdagsvalet gav hon det här exemplet:  

 

Ja alltså för det första var jag lite mer insatt i den politiken, och ja det kändes viktigare på 

något sätt, man tänker ju att det är lite mer lokalt och man tänker ju att det påverkar en mer att 

rösta i riksdagsvalet än i Europaparlamentsvalet. 

 

Samma typ av resonemang förs även av Respondent 6. och Respondent 1.: 

   

… plus att jag tror att i Sverige är man lite isolerad att det är så långt bort och det påverkar 

inte mig och sådär även om jag gärna hade satt mig in i det men man får ju inte den hjälpen av 

media i och med att det inte blev en stor grej. 

 

Nej och sen så just för att det är så långt borta och många tänker att eu nej det kommer inte 

påverka mig så ser man inte orken att gå och rösta eller skriva in sig med personlig kod eller 

så. 

 

 

Citaten är typiska exempel på hur respondenterna menar att man som person tror att 

valdeltagande i de nationella valen påverkar en mer än i Europaparlamentsvalen. Tanken är en 

genomgående faktor i de intervjuer som behandlar samma typ av effekt som variabel.  
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Ett annat exempel som behandlar effekten av att delta eller inte delta i val står Respondent 5. 

för: 

 

Fördelen är väl att det partiet som folk vill ha oftast vinner. Det är det partiet som har mest 

röster som fångar folk och röstar man inte så tycker man det blir skit och om man inte röstar 

så kan inte ditt parti vinna. 

 

Respondent 5. menar att effekten av att delta ger större möjlighet till det parti som man som 

röstare röstar på att vinna och tvärt om. Varje röst räknas och ger olika effekt beroende om man 

röstar eller inte röstar, vilket påverkar valutgången.  

 

Inte alla respondenter behandlar kategorin effekter, men de som gör det har liknande 

resonemang som de citat som hålls som exempel ovan. De tre första citaten bygger på att 

respondenterna har svårt att förstå den direkta effekten med att rösta i Europaparlamentsvalet. 

Här beläggs tesen att Europaparlamentsvalet skulle kunna benämnas som ett andra rangens val 

eftersom att medborgaren inte kan koppla valdeltagandet med effekten på sin egen nytta av 

deltagandet.43 Det fjärde citatet belyser effekten av att rösta främst i riksdagsval då kopplingen 

till sin egen röst kan härledas till valutgången på ett mer konkret sätt.  

 

4.3.2. Engagemang 

Här belyses de citat som behandlar både individens engagemang men också medias 

engagemang att locka deltagare till valurnorna. Det handlar om rollen som politiskt intresse 

spelar i relation till hur respondenterna ställer sig i frågan kring valdeltagande. Medias roll i 

det hela fungerar enligt respondenterna som en viktig källa till influens och därmed en del i hur 

individerna engageras genom yttre faktorer. Alla respondenter berörde engagemang som en 

faktor som påverkar valdeltagande. 

 

Respondent 4. och Respondent 3. ger två liknande exempel för att deras intresse för politik har 

präglat deras ickedeltagande i Europaparlamentsvalet:  

 

Jag var nog dåligt insatt skulle jag vilja säga det var nog den största anledningen att jag inte 

har satt mig in i det faktiskt. 

                                                
43 Stegmann McCallion, s. 33. 
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… och sen så kände jag lite över lag att politik inte är min grej, inte så att jag inte tycker det är 

intressant men jag litar inte på vad dom säger och det känns som att det kvittar vad man röstar 

på och då kände jag att jag inte ville rösta fast egentligen hade det varit bättre om jag hade 

röstat blankt men… 

 

De båda menar att de egentligen visste att det var val till Europaparlamentet men att de inte 

hade engagerat sig nog i vad valet egentligen behandlade, och den stora faktorn i det hela var 

bristen på politiskt intresse.  

 

Respondent 6. ger media den viktigaste ställningen när det kommer till att påverka individens 

engagemang och för den här diskussionen:  

 

Det är synd egentligen men jag brukar benämna media som den starkaste kraften i världen på 

något sätt, och vill media att hela svenska folket ska rösta i Europaparlamentsvalet så kan dom 

lösa det, genom att förstora upp det och trycka på om hur viktigt det är men det känner jag inte 

att dom gjorde så, jag skyller nog lite det på dom. 

 

Även Respondent 2. menar att övervakning i medierna påverkar ens engagemang: 

 

… nej inte vad jag märkte av, det kanske handlar lite om hur intresserad man är själv och vad 

man fokuserar på och vad jag väljer att fokusera på och vet att jag ska rösta i riksdagsvalet så 

ser jag ju mycket info från det. 

 

Medierna i Sverige är en viktig källa för upplysning inom ämnet valdeltagande och har därmed 

en tung roll i individens engagemang kring politik. För medierna en bra övervakning kan också 

fler bli engagerade och med engagemang i något följer ofta att individen lägger märke till just 

den effekten på ett mer markant sätt, som också det senaste citatet belyser. Har man däremot 

ingen aning om att Europaparlamentsval stundas finns risken att det faller mellan stolarna.  

 

Kategorin engagemang belyser en komplexitet som många av respondenterna menar beror på 

kunskaps- och fokusbrist kring EU. Mycket av detta beror på mediernas bristande uppvaktning 

innan valet som respondenterna menar inte går att jämföra med uppvaktningen innan 

riksdagsvalet. Medierna fångar inte medborgarnas intresse och skapar inte samma spänning 

innan Europaparlamentsvalet som inför riksdagsvalet.  
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4.3.3. Information 

Denna kategori kan benämnas som den mest nämnda kategorin, men också som den kategorin 

som egentligen skulle kunna bilda ett sammanfattande tema över alla berörda kategorier. Alla 

kategorier återkommer på något sätt till information som nyckeln till valdeltagande. De sex 

respondenterna menar allihopa att de inte fått den information som de behövde för att veta om 

att Europaparlamentsvalet existerade eller vad det stod för.  

Efter frågan om spänningen innan Europaparlamentsvalet svarade Respondent 1. såhär:  

 

Nej, alltså jag har lite svårt att yttra mig om just Europaparlamentsvalet. Jag hade inte den 

informationen så det blir lite svårt att säga vad jag tror och tänker som inte är baserat på fakta. 

Men något man kan tänka på i framtiden eller i Sverige eftersom dem vill att svenskarna ska 

rösta är väl att komma ut med informationen mer och inte bara trycka flyers och sätta upp på 

en stolpe, utan gå runt och skriv det i nyheterna. Sen så håller ju samhället på att teknologiskt 

utvecklas hela tiden genom sociala medier och så. Man sitter ju inte med en tidning nu längre, 

i alla fall inte vår generation utan nu läser man på internet och det känns kanske som att svenska 

regeringen eller så inte har utvecklats i takt med folkets samhälle så det kan vara en brist i 

kommunikationen helt enkelt. 

 

Vad han antyder är att informationen måste ta nya vägar för att nå den unga publiken. Samhället 

förändras ständigt och genom att nå ut till alla, unga som gamla, får alla samma chans att 

påverka. Med detta menas att det är svårt att påverka något som man inte vet om finns eller 

som man vet för lite om.  

 

Respondenterna 2., 4., och 6. för alla tre liknande resonemang kring bristen på information och 

om varför valdeltagandet skiljer sig som det gör: 

 

För mig själv var det ju för okunskapen men samtidigt så har jag inte sett någon info om det, 

man har inte liksom uppmuntrats att rösta i Europaparlamentsvalet på samma sätt som i 

riksdagsvalet. Hade jag fått mer info om hur man röstar och här kan du få info så kanske jag 

hade gjort det.  

 

Jag vet inte riktigt hur det uppmärksammades i media, men jag tänker att det inte 

uppmärksammades i samma utsträckning som riksdagsvalet. Sen tänker jag det här med att 

komma ut och inte bara att man ska göra det utan varför man ska göra det, alltså vilken 

påverkan har det för mig i vardagen och hur påverkar det mig vilka som blir valda i EU, det 

tror jag är den stora frågan att man inte riktigt vet. 
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… så det kändes som att man hade mer kött på benen inför riksdagsvalet, så man kunde vara 

delaktig på ett annat sätt medan i Europaparlamentsvalet var det väl inte lika stor plats i ens 

vardag när man slog på Tv:n och så.  

 

Alla tre menar att informationen inte nådde ut på samma sätt i de båda valen. Inför riksdagsvalet 

berikades deras vardag med information till skillnad från inför Europaparlamentsvalet. De ger 

nästan identiska beskrivningar kring spänningen innan valet, som de menar hade påverkan på 

hur de agerade och varför deras valdeltagande skiljde sig mellan valen.  

 

Både Nørgaard Kristensen & Solhaug44 samt SCB45 nämner media som en av de viktigaste 

källorna till information precis som respondenterna. De menar att bristen men också tillgången 

på information skapar länken till valdeltagande. Informationen måste nå fler genom nya 

medier, samtidigt som medierna måste uppmärksamma Europaparlamentsvalet mer. EU 

påverkar Sverige trots att vi inte märker av det på samma sätt som genom det nationella, med 

detta bör resultatet också bli mer representativt. 

 

4.3.4. Omgivning 

Inom begreppet omgivning cirkulerar flera komponenter som alla berör denna faktor. Det 

handlar både om den nära inverkan som närstående kan ha men också om hur andra människor 

kan påverka valdeltagandet. Här skulle också media kunna vara en del men jag har valt att ge 

media större plats i ovannämnda kategorier. Kategorin berördes av majoriteten av 

respondenterna, fem stycken. 

 

Några respondenter säger sig ha påverkats av familjen när det kommer till valdeltagande. De 

antyder att det finns en tydlig relation mellan deras eget och föräldrarnas valdeltagande. 

Respondent 1 menar: 

 

… även att det kändes som en självklarhet eftersom att ens föräldrar alltid har röstat så tänkte 

jag att man fortsätter med det. 

 

Likaså Respondent 2.: 

 

                                                
44 Nørgaard Kristensen, Solhaug, s. 2. 
45 Statistiska Centralbyrån, Demokratistatistisk rapport 20: Supervalåret 2014, 2015, s. 10. 
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Det är nog att det känns mer nära och så vet man ju lite eller det är nog att man tror, eller för 

mig har det vart så hur man har växt upp och vad man har formats in i vad har föräldrarna, 

alltså det är väldigt svårt att inte bli påverkad på vad föräldrarna har röstat på och sådär. 

 

För dessa två är det främst familjen som har påverkat deras val att rösta i riksdagsvalet och 

kanske också indirekt att inte rösta i Europaparlamentsvalet. 

 

Respondent 3. menar till skillnad från ovannämnda tvärtom: 

 

 

Personligen så skulle det inte påverka mig alls men jag tror att många blir påverkade av 

familjen och uppväxten och så. 

 

Familjens påverkan är för henne inte viktig i valet att rösta eller inte. Även Respondent 4. har 

en liknande uppfattning dock med skillnaden att det är omgivningen generellt som inte får ta 

för stor plats. Hon flaggar för en lagom mängd påverkan: 

 

… sen tänker jag att det inte får bli för mycket i och med att jag tror att det skulle påverka 

absolut, ”juste det var det också” sen är det i lagom mängd för blir det för mycket då blir man 

tillslut anti. Typ ”jag orkar inte det är så mycket tjöt”. När det blir för mycket och för mycket 

information så tror jag att jag istället skulle kunna skita i det. 

 

Omgivningen tycks påverka åt både det deltagande men också åt det icke deltagande hållet. Av 

sex personer är det endast två som faktiskt nämner att familjen har påverkat deras val att rösta 

framförallt i riksdagsvalet. De andra kom antingen inte in på ämnet eller benämnde det som en 

faktor som finns men som inte skulle påverka dem särskilt. Då alla dels inte var 

förstagångsväljare 2014 men att det också har gått tre år sedan valen kan ha påverkat denna 

skillnad.  

 

4.3.5. Röstnorm 

Det finns enligt en del av respondenterna en norm som säger att vi bör använda oss av vår 

rösträtt, eller att vi ska använda oss av den. I enighet med demokratin som råder i Sverige blir 

detta en aning skevt då resultatet efter respondenternas röstning faktiskt ser ut som den gör. 

Röstnormen berördes endast av hälften av respondenterna men har trots det en betydande roll 

som faktor till valdeltagande.  
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Respondent 1. och 5. för liknande resonemang kring detta: 

 

Ja absolut jag menar som svensk medborgare tycker jag att man inte har bara en rättighet men 

framförallt skyldigheter att gå och rösta. Det är ju trots allt demokrati i Sverige, och det ska 

vara så demokratiskt som möjligt och alla ska välja att rösta. Sen om man röstar på det ena 

eller det andra spelar ingen roll, utan så länge man får sin röst hörd tycker jag är viktigt.  

 

… att alla borde dra sitt strå till stacken eftersom att vi är ett demokratiskt land. 

 

Båda citaten behandlar det demokratiska i det hela, trots detta ligger det en slags ironi i det 

eftersom det demokratiska reduceras när skyldigheter blir till.  

 

Respondent 4. nämner också en viss förväntan kring valdeltagande: 

 

Det är väldigt genomsyrat att man ska rösta och även om man kanske inte vet vad man ska rösta 

på så ska man gå dit och rösta blankt så det är ju verkligen väldigt genomsyrat att man röstar 

i alla fall. Så jag tror att det är den största anledningen faktiskt, att det är något i samhället att 

man ska rösta för att man har möjlighet. 

 

Samtliga citat ger en bild av hur viktigt det är att rösta i val, men det alla tre har gemensamt är 

att detta endast handlar om riksdagsval. Normen finns endast vid nationella val vilket bidrar 

till den skeva bilden kring Europaparlamentsval. Det finns enligt denna undersökning inga 

tydliga mönster i det svenska samhället kring detta val.  
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5. Analys 

Syftet med den här undersökningen var att belysa de faktorer som påverkade unga väljare i 

början av sin väljarkarriär att rösta eller inte rösta i riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet 

2014. De sex respondenterna gav alla sina främsta orsaker till varför de röstade eller inte 

röstade i valen. Det fanns tydliga likheter men också skillnader i faktorerna som alla är 

intressanta för den här undersökningen. Likheterna och skillnaderna kan i de flesta fall härledas 

till den tidigare forskningen samt teoridiskussionen. Då syftet fokuserar på varför de unga 

väljarna röstade men också varför de inte röstade analyseras det och knyts an till perspektiven 

institutionella-, kontextuella- och individuella förklaringar. 

 

Resultatet av det underliggande materialet, det vill säga intervjuerna förde med sig fem 

kategorier som alla var relevanta i de flesta av intervjuerna. Kategorierna effekt, engagemang, 

information, omgivning och röstnorm behandlade alla faktorer som påverkade de unga 

väljarnas valdeltagande 2014. Genom att dela upp citaten i kategorier blev bilden av de olika 

variablerna som påverkade respondenternas valdeltagande 2014 lättare att stycka ner i ord som 

sedan kunde kartläggas i sorteringsschemana. I kartläggningen av orden gavs en övergripande 

bild som också är lättöverskådlig om man snabbt vill ha faktorerna framför sig.  

 

 

 

Figur 6  Sorteringsschema med undersökningens funna faktorer. Röstar.  

Figur 7  Sorteringsschema med undersökningens funna faktorer. Röstar inte. 
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5.1. Institutionella förklaringar 

De institutionella förklaringarna till valdeltagande påverkas av de olika politiska systemen som 

tillämpas världen över. Valdeltagandet ser olika ut, och genom institutionella förklaringar beror 

det på hur hög tröskeln tycks vara som varje valdeltagare måste kliva över för att kunna delta i 

val. De krav som ställs på valdeltagarna inför ett val för att få delta i röstningen kan ibland 

tyckas ansträngande för individen. I Sverige är trösklarna relativt låga då vi tillämpar ett 

proportionellt valsystem, utan tvång på förtidsregistrering, god marginal vid förtidsröstning 

samt valdag på söndagar. Perspektivet förklarar valdeltagande i olika länder utifrån skillnader 

i de institutionella förutsättningarna och kan ses som det perspektivet som förklarar 

valdeltagande fyra gånger så starkt som de individuella förklaringarna.46  

 

De institutionella förklaringarna som respondenterna gav för att delta i val är endast faktorn 

Demokrati. Jag benämner denna som en institutionell förklaring eftersom demokrati indirekt 

kan benämnas som ett politiskt system, även om det också kan betyda andra saker för olika 

individer. Vårt land är uppbyggt på folkets vilja och genom folkets vilja får vi också fram vilka 

som ska representera Sverige. Demokrati skapar inte valsystem eller politiska institutioner utan 

hjälper till att bevara och även påverka att värna om demokratin, mycket genom de kontextuella 

förklaringarna. Bland faktorerna som behandlar icke-deltagande i Europaparlamentsvalet har 

jag dock svårt att hitta några institutionella förklaringar. Ett citat som Respondent 1. från 

kategorin Röstnorm, gav belyser demokratins betydelse i valsammanhang: 

 

Ja absolut jag menar som svensk medborgare tycker jag att man inte har bara en rättighet men 

framförallt skyldigheter att gå och rösta. Det är ju trots allt demokrati i Sverige, och det ska 

vara så demokratiskt som möjligt och alla ska välja att rösta. Sen om man röstar på det ena 

eller det andra spelar ingen roll, utan så länge man får sin röst hörd tycker jag är viktigt.  

 

5.2. Kontextuella förklaringar 

Politiska omständigheter och sociala miljöer kan vara anledningar till varför valdeltagande 

skiljer sig. De kontextuella förklaringarna förklarar vilka effekter som kan påverka 

valdeltagande. Sociala miljöer består av individens omgivning där den nära omgivningen kan 

vara en källa till påverkan, men också den hela miljön som kan bestå av exempelvis ett 

                                                
46 Oscarsson, Holmberg, s. 57 f.; SOU 2007:84, s. 21. 
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valdistrikt. Omgivningen kan producera röstpliktsnormer hos individen om tillräckligt många 

tycks rösta i ens närhet.47 

 

De politiska omständigheterna speglar till skillnad från den sociala miljön graden av ideologisk 

polarisering och graden av spänning inför ett val. På ett effektivt sätt kan politisk kontext 

förklara effekterna innan valen. Samspelet mellan faktorerna och individens motivation att 

rösta kan påverkas av upptrappningen inför ett val. Ideologiska skillnader mellan partier kan 

öka spänningen och därmed motivera fler till valurnorna. Valrörelserna lägger förmodligen in 

högre växlar samtidigt som medias bevakning ökar.48 Medborgarnas skilda bedömning mellan 

valen kan även vara en kontextuell förklaring till varför Europaparlamentsvalen inte tycks vara 

lika viktiga som riksdagsvalen.49 En viss grundläggande kunskap kring demokratins 

utformning och de politiska rättigheter samt påverkansmöjligheter varje medborgare besitter, 

krävs för att en egen uppfattning kring politik ska kunna bildas. Brister i kunskapen om EU 

tycks finnas hos medborgarna men även hos kunskapsförmedlarna, vilket kan leda till bristande 

delaktighet. Sveriges relation till EU tycks enligt många bestå av en komplexitet, vilket leder 

till avsaknad av kunskap om EU och därmed Europaparlamentsvalet.50 Bland tidigare 

forskning för Stegmann McCallion en diskussion om varför valdeltagandet i 

Europaparlamentet är lågt. Hon menar att det kan bero på att svenskarna ser valet som ett andra 

rangens val.51 Även SCB menar att människors uppfattning om Europaparlamentsvalet tycks 

vara komplicerad i den mening att konsekvenserna efter valet och EU:s beslut är svåra att 

uppfatta.52 Varje individ påverkas mer eller mindre av kontextuella förklaringar och de två 

nivåerna av omgivningseffekter som perspektivet tycks bestå av kan vara anledningar till varför 

medborgare i Sverige röstar eller inte röstar i de olika valen.  

 

Bland tidigare forskning behandlar Oscarsson & Holmberg och Nørgaard Kristensen & 

Solhaug samt SCB alla tre media som viktig kontextuell förklaring.53 Även röstnormen tas upp 

                                                
47 Oscarsson, Holmberg, s. 53 ff.  
48 Oscarsson, Holmberg, s. 55 ff.  
49 SOU 2007:84, s. 21. 
50 SOU 2016:10, s. 46 ff. 
51 Stegmann McCallion, s. 33. 
52 Statistiska Centralbyrån, Demokratistatistisk rapport 20: Supervalåret 2014, 2015, s. 11. 
53 Oscarsson, Holmberg, s. 56.; Nørgaard Kristensen, Solhaug, s. 2.; Statistiska Centralbyrån, 
Demokratistatistisk rapport 20: Supervalåret 2014, 2015, s. 10. 
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i tidigare forskning som faktor till varför många väljer att rösta och tycks bland annat bero på 

familjens påverkan inom den sociala miljön.54 

 

Till de kontextuella förklaringsorsakerna för valdeltagande hör Större medial uppståndelse, 

Föräldrars påverkan, Närhet, Mer information, Partiet folk vill ha vinner, Rättighet men också 

skyldighet samt Dra sitt strå i stacken. Media hade stor påverkan för respondenternas 

valdeltagande främst i förklaringen kring skillnaden mellan uppståndelsen kring de båda valen. 

Att media har stor betydelse är något som i både teoribild och tidigare forskning behandlas. 

Det är från medierna som flera anser sig få viktig information och politisk kontext. Röstnormen 

som några av respondenterna ansåg förelåg kan ha producerats genom de sociala miljöer vi 

utsätts för däribland föräldrars påverkan, vilket är en faktor som för många står nära. När 

normer skapas kan fler bli påverkade att rösta och då kan även det parti man vill ska vinna ha 

större chans att också göra det. Att riksdagsvalet skulle vara viktigare än 

Europaparlamentsvalet finns det spekulationer om, och en av orsakerna till detta är enligt 

respondenterna närhet till riksdagen. Medborgarna tycks ha olika bedömningar kring de båda 

valen.55 De kontextuella förklaringarna påverkar individen genom två nivåer av yttre påverkan 

där den politiska kontexten och sociala omgivningen verkar samspela. Ett exempel på ett citat 

som behandlades som påverkan från den sociala omgivningen stod Respondent 1. från 

kategorin Omgivning för:  

 

… även att det kändes som en självklarhet eftersom att ens föräldrar alltid har röstat så tänkte 

jag att man fortsätter med det. 

 

Ingen eller bristande hjälp från media, dålig kommunikation, Påverkar en inte, För långt bort, 

Dålig information, Uppmuntras inte och ”Fel” parti vinner kan alla härledas till kontextuella 

förklaringsorsaker vid icke-deltagande, i det här fallet i Europaparlamentsvalet. Media och 

information behandlades även som faktorer för valdeltagande i riksdagsvalet men då som 

positiva aspekter. Här handlar det istället om vilken betydelse media och information hade för 

respondenternas benägenhet att delta i Europaparlamentsvalet. De två faktorerna tillsammans 

med dålig kommunikation var övergripande viktig för alla respondenter, och de flesta ansåg att 

stora brister förelåg. En del menade att EU inte kan härledas till vår närhet och är en institution 

                                                
54 Oscarsson, Holmberg, s. 53.; Nørgaard Kristensen, Solhaug, s. 2.; Statistiska Centralbyrån, 
Demokratistatistisk rapport 13: Svenskt valdeltagande under hundra år, 2012, s. 14.; Hastings, s. 304. 
55 SOU 2016:10, s. 46 ff. 
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som vi inte påverkas av. Det gör vi även om det inte märks ut med versaler framför näsan på 

oss. Bristen på närhet till Europaparlamentsvalet jämförs med närheten till riksdagsvalet och 

bestyrker den komplexitet en del anser föreligger i EU.  Den direkta närheten spelar också roll 

då en del ansåg att en viss röstnorm förekom inför riksdagsval, men inte verkar förekomma i 

samma utsträckning inför Europaparlamentsval. En av orsakerna till detta kan vara den direkta 

eller indirekta uppmuntran från närstående. Ingen av respondenterna röstade i 

Europaparlamentsvalet och detta kan till stor del bero på den sociala miljöns bristande 

engagemang. För få i omgivningen påverkar de unga väljarna och därför kan också resultatet 

av valet bli skevt och icke-representativt, som i sin tur kan leda till individens missnöje dels 

mot EU men också mot de politiska systemen i Sverige. Vad äldre väljare har för orsaker till 

att inte rösta kan jag endast spekulera i men för att ändå ge en möjlig och viktig orsak till detta, 

tror jag det har att göra med den politiska spänningen. Spänningen tycks enligt respondenterna 

inte ha trappats upp lika mycket inför Europaparlamentsvalet som inför riksdagsvalet. 

Respondent 6. ur kategorin Engagemang menar att medias delaktighet genom upplysande av 

faktorer som påverkas av deltagande i Europaparlamentsval belyses genom detta citat: 

 

Det är synd egentligen men jag brukar benämna media som den starkaste kraften i världen på 

något sätt, och vill media att hela svenska folket ska rösta i Europaparlamentsvalet så kan dom 

lösa det, genom att förstora upp det och trycka på om hur viktigt det är men det känner jag inte 

att dom gjorde så, jag skyller nog lite det på dom. 

 

5.3. Individuella förklaringar 

 

Bland de individuella förklaringarna till valdeltagande hör två delar. Den första delen som är 

resurser, är uppdelad i två parter där den första parten fokuserar på resurser via social status. 

Resurserna som ingår i den sociala statusen förknippas ofta med klass, utbildning, yrke och 

inkomst. Den andra parten som resurser består av har med den sociala integrationen att göra. 

Förklaringar som ålder, civil status, medborgarskap, ursprungsland, sociala nätverk och vart 

individen befinner sig på arbetsmarknaden är aktuella här.56 Den andra delen som ingår i de 

individuella förklaringarna är motivationsförklaringar. Inom motivationsförklaringar hör 

egenskaper som förklarar vad som kan ligga bakom ett eventuellt beslut om valdeltagande. 

                                                
56 Oscarsson, Holmberg, s. 47. 
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Politiskt intresse och engagemang och graden av partiidentifikation är exempel på 

motivationsförklaringar.57 Perspektivet speglar de individuella förutsättningarna som varje 

individ består olika mycket av. 

 

Tidigare forskning kring individuella förklaringar belyser ålder som en faktor för intresse för 

EU-relaterade frågor. Den yngsta åldersgruppen (15-24 år) tycks ha minst intresse, vilket kan 

bero på bristande kunskap.58 Skillnader mellan valdeltagande i riksdagsval och 

Europaparlamentsval kan också bero på egen men också föräldrars gymnasieutbildning. De 

individer med teoretisk gymnasieutbildning och/eller någon förälder med eftergymnasial 

utbildning har större tendens att delta i båda valen än de med praktisk gymnasieutbildning 

och/eller föräldrar med endast gymnasial utbildning.59 Perspektivet bestyrks också av annan 

forskning som SCB gjort. Höga resurser och stark motivation tycks vara viktiga för att förklara 

valdeltagande.60 Även Hastings menade redan på 50-talet att resurser som ålder, inkomst, 

utbildning, kön och religion påverkade valdeltagande.61 

 

De individuella förklaringarna till valdeltagande var svåra att tyda då alla respondenter röstade 

på samma sätt under 2014. Bakgrundsvariablerna som varje respondent angav kan i den här 

studien därför inte härledas till någon form av förklaring till valdeltagande. Trots att statistik 

och forskning visar att dessa variabler kan vara viktiga för ämnet krävs mer utförliga frågor, 

svar och framförallt fler respondenter för att kunna säga något om konkret om dessa. 

Resurserna kan alltså inte sägas vara förklaringar till valdeltagande för just dessa respondenter. 

Faktorerna Viktigt och Insatt i politiken hör däremot till de personliga 

motivationsförklaringarna. Båda orsaker kan kopplas till politiskt intresse men behöver inte 

betyda att man är engagerad inom politik. De är förklaringar som kan bidra till valdeltagande 

och spegla individens politiska motivationer. Motivationsförklaringarna kan förklaras genom 

citatet som Respondent 3. gav i kategorin Effekt:  

 

                                                
57 Oscarsson, Holmberg, s. 49 f.  
58 SOU 2016:10, s. 52.  
59 Statistiska Centralbyrån, Demokratistatistisk rapport 19: Vilka valde att välja?- Deltagandet i valen 
2014, 2015, s. 46 f. 
60 Statistiska Centralbyrån, Demokratistatistisk rapport 13: Svenskt valdeltagande under hundra år, 
2012, s. 13. 
61 Hastings, s. 304.  
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Ja alltså för det första var jag lite mer insatt i den politiken, och ja det kändes viktigare på 

något sätt, man tänker ju att det är lite mer lokalt och man tänker ju att det påverkar en mer att 

rösta i riksdagsvalet än i Europaparlamentsvalet. 

 

Fenomenet att inte rösta kan också härledas till de individuella förklaringarna. Bristande 

politiskt intresse, Ingen tillit till politikerna, Dåligt fokus, Orkar inte, Tycker det är ”skit” och 

Dåligt insatt är de faktorer som respondenterna angav som individuella förklaringar för att inte 

delta i val, (Europaparlamentsvalet). Faktorerna kan härledas till motivationsförklaringar där 

bristen på ideologisk spänning och politisk kontext tycks påverka valet eller okunskapen som 

ledde till att de inte röstade i Europaparlamentsvalet. De bristande motivationsförklaringarna 

representeras av Respondent 3. citat: 

 

… och sen så kände jag lite över lag att politik inte är min grej, inte så att jag inte tycker det är 

intressant men jag litar inte på vad dom säger och det känns som att det kvittar vad man röstar 

på och då kände jag att jag inte ville rösta fast egentligen hade det varit bättre om jag hade 

röstat blankt men… 
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6. Avslutande diskussion och slutsats  

Uppsatsen syftar till att synliggöra de faktorer som påverkat de unga respondenternas, som 

deltagit i den här studien, valdeltagande i riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet 2014. 

Problemformuleringen som förelåg inför uppsatsen var den stora procentuella skillnaden 

mellan valdeltagandet i de båda valen. Respondenterna som deltog i undersökningen var alla 

unga röstare som max hade deltagit i 2009- samt 2010års val sedan innan. Genom Oscarssons 

och Holmbergs tre perspektiv institutionella-, kontextuella- och individuella förklaringar 

undersökte jag om valdeltagande kunde förklaras. Ambitionen var att studera likheter och 

skillnader i varför man som ung väljare väljer att rösta i ett val eller att inte göra det. Framtagen 

tidigare forskning inom området valdeltagande stod också som komplement till teoriansatsen. 

Då studien endast behandlade sex respondenter som alla hade samma valmönster är det svårt 

att säga något om signifikansen av studien, men som förmodligen kan ses som låg. Studien är 

dock till viss del generaliserbar på övrig population då både teori och tidigare forskning kan 

appliceras på många delar, men att dra generella slutsatser ur analysen är i nuläget inte möjligt. 

Ansatsen att förklara valdeltagande bland nya väljare genom institutionella-, kontextuella- och 

individuella förklaringar går därför delvis.  

 

För att besvara forskningsfrågorna som behandlar orsaker till valdeltagande i riksdagsvalet 

2014 och orsaker till icke-deltagande i Europaparlamentsvalet 2014, tillämpar jag de aktuella 

sorteringsschemana tillsammans med framtagen forskning och teori. De tio orsakerna som 

respondenterna angett för valdeltagande och som sorterats in i röstningsschemat Figur 6, går 

alla att härleda till den teoretiska ansatsen som uppsatsen bygger på. Faktorer som påverkar 

deltagande i riksdagsvalet är viktiga att belysa. De sociala nätverken menar respondenterna 

påverkar unga väljare att rösta i nationella val. Den underliggande normen som valdeltagande 

i nationella val för med sig kan vara en orsak till påverkan. Riksdagsval till exempel har en 

lång väg bakom sig, vilket inte Europaparlamentet har. I generationer har svenska medborgare 

röstat i demokratiska riksdagsval sedan allmän rösträtt infördes för snart 100 år sedan. 100 år 

till skillnad från de dryga 25 år som Sverige varit medlem i EU kan göra skillnad för vanan att 

rösta i nationella val. Även om de unga deltagarna i denna undersökning fortfarande är nya 

väljare menar flera av dem att de mest präglats av både omgivning men också av den 

underliggande normen att rösta. Kontextuella förklaringar är alltså de mest genomgående 

förklaringarna som behandlar deltagande i riksdagsvalet, och kan till stor del förklara 

respondenternas valdeltagande i riksdagsvalet 2014. Kontextuella förklaringar skapar de 
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förutsättningar som varje ung valdeltagare eftersöker när det kommer till röstning, och alla 

faktorer tillsammans bildar respondenternas förklaringar till varför de som nya unga väljare 

röstade i riksdagsvalet 2014. 

 

För att besvara den andra forskningsfrågan om orsaker till icke-deltagande i 

Europaparlamentsvalet tillämpas Figur 7. Orsakerna till ickedeltagande i Figur 7 är tretton 

stycken till skillnad från de tio i Figur 6. Det fanns inga direkta institutionella förklaringar som 

förklarade icke-deltagande i Europaparlamentsvalet, men fördelningen mellan orsakerna var 

däremot mer jämn bland de två resterande perspektiven. Kontextuella förklaringar hade dock 

en mer faktor som orsak till icke-röstning och kan därför ses som den övergripande 

förklaringen. I likhet med varför respondenterna valde att rösta i riksdagsvalet påverkades de 

mest av de kontextuella förklaringarna till varför de inte röstade i Europaparlamentsvalet. De 

kontextuella förklaringarna kan därför även här ses som en övergripande förklaring till vad som 

påverkar resterande perspektiv främst de individuella förklaringarna till varför man inte röstade 

i Europaparlamentsvalet 2014. Alla tre perspektiv påverkar på något sätt varandra även om inte 

alla benämns som svar på den här forskningsfrågan. Det handlar om vilken nivå man väljer att 

studera orsakerna på. De tre perspektiven kan sägas bestå av tre olika nivåer där perspektiven 

kan stå som orsak till varför man som ung väljer att inte rösta. Både de kontextuella- och de 

individuella förklaringarna var många och kan ses som komplement till varandra. Exempelvis 

faktorn dålig information skulle även kunna ses som en individuell faktor då det kan bero på 

motivationsförklaringar. Andra faktorer som från början klassas som individuella faktorer 

skulle också kunna vara kontextuella faktorer exempelvis klass.  

 

Slutligen finns det en övergripande likhet mellan orsakerna till att respondenterna röstade men 

också till varför de inte röstade. De kontextuella förklaringarna varav både social miljö och 

politisk kontext samspelar ihop för att genom de två olika nivåerna skapa kunskap om 

valdeltagande. Kunskap är den stora likheten mellan valdeltagandet i den här undersökningen 

men också den stora skillnaden. Å ena sidan tycks mycket kunskap finnas om än i olika grad 

och å andra sidan tycks bristen på samma medel saknas. Min slutsats i den här undersökningen 

är därför att kunskapen om valdeltagande hos dessa unga människor måste ökas. Slutsatsen kan 

endast appliceras på respondenterna som uppsatsen baseras på, men kan trots det förmodligen 

appliceras på många fler, men då krävs större undersökningar. Kunskap om valdeltagande är 

vägen till ett representativt Sverige och även till individens förståelse för valdeltagande. 

Röstnorm tycks endast finnas kring riksdagsval, men borde också finnas vid 



39 
 

Europaparlamentsval. Alla val vi medborgare gör stärker Sverige som land och öppnar också 

upp för den mest representativa politiken. De kontextuella förklaringarna hjälper medborgarna 

att göra sina val genom att sprida kunskap och på så sätt kan också de individuella 

förklaringarna kring motivation bli mer positiva till intressen för politikens favör. 

 

Sammanfattningsvis finns det faktorer som påverkat de sex respondenterna att rösta eller inte 

rösta i riksdagsval och Europaparlamentsval och de mest framträdande är de kontextuella 

förklaringsfaktorerna som med hjälp av individuella förklaringsfaktorer kan förbättras och 

förstärkas. Analysen av denna undersökning tyder på att både den nära men framförallt den 

övergripande omgivningen påverkar respondenterna mest. Den politiska och den mediala 

bilden måste fördelas mer så att den täcker båda valen, om det är det politikerna vill, vill säga. 

Kanske finns det någon bakomliggande tanke med att inte blåsa upp spänningen mer inför 

Europaparlamentsvalen. En intressant uppföljare på den här undersökningen skulle kunna vara 

att undersöka fenomenets skillnad i medias bevakning inför olika val. Det skulle också vara 

intressant att utföra en kvantitativ undersökning med fler respondenter och analysera faktorerna 

på ett mer matematiskt sätt. På så sätt kan man också få signifikans och undersöka om svaren 

kan tillämpas på hela populationen. Även att studera respondenter med andra röstningsmönster 

samt byta vilka val som fokus ligger på till mer nära val som kommunalvalen och 

landstingsvalen i relation till något av de två aktuella valen i den här undersökningen.  

 

Avslutningsvis är jag nöjd med utförandet av studien. Användandet av de tre perspektiven ger 

studien mer djup än om endast ett hade fokuserats på. Förklaringarna från respondenterna var 

trots allt deras egna, utan underliggande teoretisk förklaring av mig. Att göra intervjuer var 

också en viktig pusselbit i studien som gav mig mer att arbeta med än om jag exempelvis hade 

utfört enkätundersökningar. Intervjuerna kunde också appliceras på studien på ett mycket 

enkelt och överskådligt sätt genom kartläggningsmetoden som passade mycket bra för den här 

typen av undersökning. Det visade sig också vara ett viktigt val att använda mig av några 

respondenter som tidigare fått rösta i de båda valen 2009 och 2010. Trots att de hade chansen 

att rösta i Europaparlamentsvalet 2009 och därmed haft två chanser att påverka har de båda 

gångerna inte deltagit i Europaparlamentsvalen. Brister i systemet kan vara anledningar till 

detta och behöver uppmärksammas.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

1. Kön  

2. Födelseår 

3. Nuvarande sysselsättning 

4. Egen gymnasieutbildning (studieförberedande eller yrkesförberedande?) 

5. Förälders högsta utbildning (Använd det alternativet som representerar den förälder 

som har högst utbildning ex. gymnasial, eftergymnasial eller annat)  

6. Röstade du i Europaparlamentsvalet 2014? 

7. Röstade du i riksdagsvalet 2014? 

8. Om du röstade i båda valen, hur resonerade du?  

9. Om du valde att inte rösta i Europaparlamentsvalet, hur resonerade du kring detta?  

10. Om du valde att inte rösta i riksdagsvalet, hur resonerade du kring detta?   

11. Om du valde att inte rösta i något av valen, hur resonerade du kring detta?  

(Varför valde du att gå och rösta?) 

 

 Är du intresserad av politik? Är du politiskt aktiv? Isf Hur? 

 Skulle du säga att det valsystem vi har i Sverige är det systemet du 

föredrar eller vill du förändra något och kan detta påverka dig? 

(förtidsröstning, valdag, åldersgräns osv)?  

 I Europaparlamentsvalet har vi ett valdeltagande på ca 50% och i 

riksdagsvalet på strax under 90% -Vad tycker du om 

valdeltagande? Vad betyder skillnaden mellan deltagande för dig? 

Hur skulle man kunna öka deltagandet?  

 Anser du att du kan påverka något genom att rösta/inte rösta? 

 Ser du några fördelar eller nackdelar i att rösta/inte rösta? 

 Om du har röstat i tidigare val påverkade detta ditt val att rösta 

under 2014? 

 Vet du om du kommer rösta i nästa val redan nu? 

 Slutligen har Du några frågor?  


