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Abstract 

Denna uppsats handlar om hur de fem representerade politiska partierna - Miljöpartiet, 

Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Moderaterna - i valnämnden i 

Malmö arbetar för att öka och skapa ett jämlikt valdeltagande i kommunalvalet. I 

undersökningen presenteras partiernas aktuella metoder och analyseras hur de kan arbeta 

bättre för att öka valdeltagandet. Studien utgår ifrån fem intervjuer med en representant från 

varje parti. De som intervjuas är ledamöter eller ersättare i valnämnden och politiska 

sekreterare. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter är dels “allmänna insatser” om hur man kan 

arbeta för att öka valdeltagandet generellt, vilka syftar till att nå hela befolkningen och dels 

“riktade insatser” som ämnar att nå specifika grupper i samhället, i detta fall ungdomar och 

personer med utländsk bakgrund. Teorin är hämtad från dels primärkällor som rapporter från 

svenska riksdagen och dels sekundärkällor som böcker. Undersökningen påvisar att partierna 

använder olika metoder i sitt arbete för att öka valdeltagandet och att de på olika sätt, i 

jämförelse med uppsatsens teori, kan arbeta bättre. De svar som de respektive 

partimedlemmarna ger bildar fem unika berättelser om det essentiella uppdraget, i 

demokratins namn, att öka valdeltagandet i kommunvalet i Malmö, som de olika partierna 

utför. 

Nyckelord: demokrati, representativ demokrati, valdeltagande, politiker, politiskt parti, 

kommunalval  

Antal ord: 9796
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1. Inledning 

1.1 Valdeltagandets värde 

Betydelsen av ett högt valdeltagande betonas från många håll. Det har hävdats att "ett 

brett politiskt deltagande är ett grundläggande ideal i det flesta demokratiska system". Ett 

högt valdeltagande anses således vara något självklart att eftersträva i en demokrati (Ds 2003 

citerad av Beckman, 2008: 11). SKL (Svenska kommuner och landsting) menar att valet är 

medborgarens viktigaste medel för att påverka de politiska besluten. Folksuveräniteten, vilket 

är ett av den representativa demokratins grundprinciper, handlar om att all offentlig 

maktutövning baseras på ett folkligt mandat. Vid valet delegerar medborgarna makt till 

beslutade församlingar som sedan fattar beslut på medborgarnas vägnar (SKL, 2009: 3). Ett 

högt valdeltagande är viktigt för att de "valda församlingarna ska kunna göra anspråk på 

legitimitet" skriver Ludvig Beckman i sin rapport “Demokratipolitikens metoder. Insatser för 

ett ökat valdeltagande - en kunskapsöversikt”. Graden av demokrati ökar således ju fler som 

deltar i den demokratiska processen. Om demokrati betyder "folkstyre" är 

samhällsmedlemmarnas inflytande över de politiska besluten på många sätt avgörande för hur 

demokratiskt det politiska systemet är. Ett lågt deltagande riskerar på så sätt att "urholka den 

representativa demokratins legitimitet" (Beckman, 2008: 12). 

Ett ojämlikt valdeltagande – de vill säga stora differenser i politiskt deltagande i olika 

distrikt – kan riskera att valresultatet är till förmån för väljare med vissa politiska relevanta 

egenskaper. Det om skillnaderna i deltagande mellan distrikten också motsvaras av 

differenser i åsikter, erfarenheter och intressen. En viktig målsättning i en fungerande 

demokrati är att möjligheterna till politiskt deltagande är jämlika. Det är således ett problem 

om möjligheterna att påverka den politiska processen är ojämlik. Det är ett välkänt fenomen 

att valdeltagandet har ett samband med socioekonomiska resurser, att till exempel arbetslösa 

deltar i mindre utsträckning än sysselsatta i politiska aktiviteter (SCB 2007 citerad av 

Beckman, 2008: 10). Utöver socioekonomiska resurser har det stått klart att en nedgång för 

yngre väljares deltagande är större än för dem i högre åldrar (Amnå 2001 citerad av Beckman, 

2008: 10). En annan grupp vars valdeltagande är lägre än genomsnittet är personer med 

utländsk bakgrund, och där främst personer med utländskt medborgarskap. Andelen 

ickeröstande i kommunala val för personer med utländskt medborgarskap har närmast 



 

 

5 

fördubblats från 1980-talet till 90-talet (Bäck och Soininen, 1994; Petersson m.fl. 1998 citerad 

av Beckman 2008: 11). 

SKL menar att forskning pekar på olika motiv till varför människor avstår från att 

utnyttja sin rösträtt. Begränsad kunskap om partier och om hur det demokratiska systemet är 

uppbyggt, lågt förtroende för politiker samt lågt politiskt intresse är några vanliga anledningar 

till varför människor väljer bort sin röst (SKL, 2009: 6).  

Det finns några aktörer som har möjlighet att medverka till att valdeltagandet ökar. En 

av dessa är de politiska partierna. Partierna är valets huvudaktörer. Deras program- och 

mobiliseringsarbete kan vara avgörande för valresultatet och valdeltagandet. Det då de 

formulerar politiska program som de förklarar och propagerar för när de söker väljarnas röster 

(SKL, 2009: 5). 

Det är med anledning av betydelsen av ett högt och jämlikt valdeltagande för en 

välfungerande demokrati där valen ger "representation åt de politiska skiljelinjerna i 

samhället" som vi finner intresse i att undersöka hur de olika partierna i valnämnden i Malmö 

stad arbetar för att öka och skapa ett jämlikt valdeltagande, samt hur de kan arbeta bättre för 

att öka valdeltagandet i kommunalvalet. Det då Malmö är en kommun som har ett 

jämförelsevis lågt valdeltagande med stora differenser i deltagande mellan olika valdistrikt. 

1.2 Valdeltagandet i kommunalvalet i Malmö 2014  

I kommunalvalet i Malmö den 14 september 2014 var antalet röstberättigade 245 371. 

Av dessa valde 75,19 procent att rösta, det vill säga 184 487 personer. Valdeltagande i staden 

var således lågt i jämförelse med andra svenska kommuner. I exempelvis Stockholm låg 

deltagandet i kommunalvalet på 82,13 procent och i Göteborg deltog 79,20 procent av antalet 

röstberättigade i valet (Valmyndigheten, 2014). 

Statistiska centralbyrån (SCB) lät 2009 jämföra valdeltagandet mellan olika valdistrikt 

inom alla kommuner i Sverige. Resultatet visar att de flesta kommuner har stora skillnader i 

valdeltagandet mellan olika valdistrikt – hela 219 kommuner har en differens på 10 procent 

eller mer. Malmö var 2006, med en skillnad på 43,5 procent, den kommun med den tredje 

största differensen mellan det valdistrikt med lägst och det med högst valdeltagande (SKL, 

2009: 10). Malmö är således inget undantag i denna fortsatta trend. I onrådet Hermodsdal-

Gullviksborg röstade 39,65 procent i kommunalvalet 2014 och i Lindängen låg valdeltagandet 

på 45,88 procent. Det medan deltagandet uppgick i hela 91,74 respektive 90,07 procent i 

distrikten Rosenvång och Bellevue-Nya bellevue (Valmyndigheten, 2014). Utöver ett i 
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allmänhet lågt valdeltagande i kommunalvalet 2014, i jämförelse med andra svenska 

kommuner, hade således Malmö stad stora differenser i valdeltagande i olika valdistrikt, i 

likhet med ett flertal andra svenska kommuner. 

1.3 Syfte och frågeställning  

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur de fem olika politiska partierna i 

valnämnden i Malmö stad – Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, 

Liberalerna och Moderaterna  – arbetar, om i överhuvudtaget, för att öka valdeltagandet i 

kommunalvalet. Det i syfte att sedan föra en diskussion om vad som är bra och dåligt i hur de 

arbetar, samt hur de kan arbeta bättre. Uppsatsen utgår från intervjuer med fem 

partimedlemmar: två förtroendevalda politiker och tre politiska sekreterare. Vi är också 

intresserade av att studera hur partierna arbetar för att skapa politisk jämlikhet i staden, det 

genom att se till vilka olika metoder de använder, om några, för att jämna ut de skillnader som 

finns i valdeltagande i fyra olika valdistrikt i Malmö – de två med lägst respektive de två 

distrikt som hade högst deltagande i kommunalvalet 2014. Med hjälp av olika teorier av bland 

annat Sveriges kommuner och landsting (SKL 2009), Franklin citerad av Beckman (2008), 

Bäck och Soininen citerad av Beckman (2008), Holmberg- Oscarsson citerad av Beckman 

(2008) och Beckman själv (2008) om hur man kan arbeta för att öka valdeltagandet vill vi 

undersöka vilka metoder de olika partierna kan använda för att arbeta bättre och därmed öka 

valdeltagandet. Utifrån detta har följande fyra  frågeställningar formulerats, den första med en 

underfråga: 

 

• Hur arbetar olika partier i valnämnden i Malmö för att öka valdeltagandet i 

kommunalvalet? 

- det vad gäller allmänna respektive riktade insatser? 

• Hur arbetar de olika partierna för att öka valdeltagandet bland ungdomar och personer 

med utländskt ursprung? 

• Hur arbetar de olika partierna för att skapa ett jämlikt valdeltagande mellan olika 

valdistrikt i Malmö? 

• Hur kan de olika partierna  arbeta bättre för att öka valdeltagandet i kommunalvalet? 
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1.4 Metod och material 
 

Här redovisas våra metodologiska tillvägagångssätt. Som metod för att samla 

information om hur politiska partier i valnämnden i Malmö arbetar har vi valt 

samtalsintervjuer.  

1.4.1 Samtalsintervjuer 

Vår uppsats utgår från intervjuer med två förtroendevalda politiker och tre politiska 

sekreterare i Malmö - en från vardera representerat parti i valnämnden - med vilka vi ämnar 

att skapa en beskrivande bild av hur de olika partierna arbetar för att öka valdeltagandet i 

kommunalvalet. Våra intervjupersoners subjektiva tankar och ideér om hur respektive parti 

arbetar står i fokus. Vi har valt att genomföra samtalsintervjuer då vi anser att det är en bra 

metod för att undersöka vilka tillvägagångssätt partierna faktiskt nyttjar i praktiken. Till 

skillnad från frågeundersökningar ger samtalsintervjuer dessutom goda möjligheter att få 

oväntade svar och till att ställa följdfrågor (Esaiasson m. fl. 2012: 251). Att intervjua en 

person från var parti gav oss svar om vilka olika specifika metoder de fem partierna använder. 

I genomförandet av våra intervjuer har vi utgått ifrån tips som går att finna i Esaiassons med 

fleras bok ”Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad” (Esaiasson, 

2012). Det vad gäller användningsområden för samtalsintervjuer, val av intervjupersoner, 

intervjuguide samt analysstadie. De 15 frågor vi ställde under intervjuerna är utformade för att 

knyta an till våra frågeställningar. Exempel på sådana frågor är:  

 

• Hur arbetar Ert parti för att öka valdeltagandet i Malmö stad?  

• Valdeltagandet bland ungdomar och invandrare är lägre än genomsnittet: Arbetar ni på 

något speciellt sätt för att öka deltagandet bland ungdomar? Arbetar ni på något 

speciellt sätt för att öka deltagandet bland invandrare? 

• Hur arbetar Ni för att jämna ut skillnaderna i valdeltagande mellan Hermodsdal-

Gullviksborg (39,65%) och Lindängen (45,88%), de två valdistrikt med lägst 

deltagande, respektive Rosenvång, (91,74%) och Bellevue-Nya bellevue (90,07%), de 

två valdistrikt som hade högst valdeltagande i kommunvalet 2014? 

 

Intervjuguiden återfinns i sin helhet som en bilaga i slutet av uppsatsen. 
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En av intervjupersonerna är intervjuad i ett möte, en i en telefonintervju medan 

resterande har svarat på frågor via mail. De två intervjuer som utfördes i ett möte samt över 

telefon är båda bandade och transkriberade. Då förtroendevalda politiker i valnämnden och 

politiska sekreterare arbetar i en offentlig ställning är ingen av våra intervjupersoner 

anonyma.  

1.4.2 Urval och avgränsningar 

Då vi hade beslutat att genomföra samtalsintervjuer påbörjade vi en process att söka 

efter personer att intervjua. Till en början ville vi intervjua tjänstemän inom valnämnden i 

kommunen, vilka vi tänker har kunskap om specifika insatser som har utförts samt planeras 

att utföras för att gynna ett högt valdeltagande. I mailkontakt med strateg för Malmö stad 

Mats Hansson och välfärdsdirektör Birgitta Vilén Johansson fick vi rådet att istället vända oss 

till de olika partierna i valnämnden, vilka de menar är de som innehar relevant information 

om hur arbetet för ett ökat valdeltagande går till. Vi bestämde oss då för att avgränsa vår 

undersökning till att studera hur de fem olika partierna som är representerade i valnämnden 

arbetar för att gynna ett högt och jämlikt valdeltagandet i kommunalvalet i Malmö, och 

därmed för att intervjua en politiker från vardera parti. Vi är medvetna om att vår uppsats 

inkluderar en viktig aktör, det vill säga politiska partier, i arbetet för att öka valdeltagandet. Vi 

ser även begränsningen i att vi har intervjuat endast en person från respektive parti. Att 

intervjua fler än en partimedlem bidrar, givetvis, till en bredare, och kanske mer fullständig 

bild av hur partierna arbetar. I brist på utrymme och tid valde vi ändock att basera vår uppsats 

på den information en person gav oss om vilka metoder det egna partiet använder. 

Till en början ämnade vi att intervjua endast förtroendevalda politiker i valnämnden i 

Malmö. Då majoriteten av de som vi sökte kontakt med inte svarade eller inte hade tid att 

hjälpa oss i vår undersökning bestämde vi oss för att också intervjua partimedlemmar med 

positioner utanför valnämnden. I slutändan intervjuade vi Miljöpartiets ledamot i valnämnden 

Nils Karlsson, Socialdemokraternas ledamot i valnämnden Elsa Linnéa Elisabet Hansson, 

Sverigedemokraternas ersättare i valnämnden Patrick Angelin, Moderaternas politiska 

sekreterare Björn Olsson samt Liberalernas politiska sekreterare Magnus Hulthe Andersson. 

Då vi väl fick kontakt med de intervjupersoner som vi slutligen intervjuade fanns inte 

tid att avsätta för en träff med samtliga av dem vilket ledde till att majoriteten av intervjuerna, 

tyvärr, är utförda via mail. Vi är medvetna om att de frågor som är besvarade via mail inte 

gett oss utrymme till att ställa följdfrågor eller representanterna möjlighet till närmare 
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förklaringar av de svar de gav, vilket i sig är en begränsning i vår undersökning. I brist på tid 

valde vi ändock att lösa problemet sådant. 

 Våra intervjufrågor är formulerade utifrån tanken att ge en inblick i hur partierna 

arbetar var för sig för att öka och skapa ett jämlikt valdeltagande i Malmö. Då vi bildade 

intervjuguiden utgick vi från den teori om hur man kan arbeta för att öka valdeltagandet som 

presenteras under rubriken “teori” i denna uppsats (se nedan). Vi är medvetna om att de frågor 

som vi ställde är omfattande och komplexa. Med den begränsning i tid och rum som vi hade i 

vårt arbete att färdigställa denna uppsats ämnar vi därför att, genom att ge en inblick i hur 

partierna arbetar, skapa en diskussion kring hur partierna i valnämnden i enlighet med vår 

teori kan arbeta bättre - vad de kan göra utöver vad de, enligt respektive intervjupersons 

mening, faktiskt gör för att öka valdeltagandet i kommunalvalet i Malmö. Vi valde att endast 

diskutera hur de olika partierna kan arbeta bättre för att öka valdeltagandet, och inte hur de 

kan arbeta bättre för att skapa ett mer jämställt deltagande. Det dels på grund av ett begränsat 

utrymme vad gäller sidor och dels då de partirepresentanter som vi intervjuade främst 

berättade om de respektive partiernas arbete i allmänhet i staden snarare än att kommentera de 

skillnader som råder mellan, och hur de arbetar i, olika valdistrikt. Vi valde ändock att 

presentera hur de olika partierna arbetar för att skapa ett jämlikt valdeltagande. Det som ett 

bidrag till helhetsbilden av partiernas generella arbete kring valdeltagande.
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2. Teori 
 

  Här redovisas olika teorier om hur man kan öka valdeltagandet i allmänhet, både 

genom allmänna insatser och genom insatser riktade till olika grupper i samhället, närmare 

bestämt ungdomar och personer med utländsk bakgrund. 

2.1 Allmänna insatser 

Det pågår en diskussion huruvida riktade insatser är mer effektiva än allmänna. Är det 

mer gynnsamt att genomföra insatser som vänder sig till allmänheten eller att anpassa sitt 

arbete till specifika grupper för att öka valdeltagandet? Här redovisas allmänna insatser som 

vänder sig till allmänheten som målgrupp. Det med fokus på sådana problemområden som 

bristande kunskaper om den demokratiska processen, lågt intresse och bristande kunskaper 

vad gäller politik, lågt politisk förtroende samt svag politisk tillit. 

2.1.1 Bristande kunskaper om den demokratiska processen 

Problemet med bristande kunskaper om den demokratiska processen kan lösas genom 

information om valsystemet och om hur demokratin fungerar. 

Partier och medier är viktiga aktörer men det är framför allt  kommunernas uppgift att se till 

att informationsmaterial finns tillgängligt på olika platser. Informationen kan spridas på olika 

sätt: kommunens/landstingets hemsida, informationsblad och annonsering i lokalpress, 

flygblad, lokal TV men också sociala medier som Facebook med flera. På 

kommunens/landstingets hemsida kan man dessutom lägga ut informationsfilm angående 

demokrati, val och valdeltagande och sända fullmäktiges sammanträden (SKL, 2009: 6, 12). 

2.1.2 Lågt intresse och bristande kunskaper om politik 

Personer med lågt intresse och bristande kunskaper om politik kan påverkas genom att 

politiska partierna väcker väljarnas halvsovande intresse. Information om väsentliga politiska 

frågor, bland annat vad som bör göras inom olika områden skall ges till invånarna. Med hjälp 

av media kan en debatt, där olika åsikter träffas och där alla kan uttrycka sig fritt, skapa 

intresse och engagemang hos nya grupper av väljare. Politiska partierna kan förklara sitt 

ställningstagande i olika frågor på kommunens/landstingets hemsida (SKL, 2009: 6, 12). 

 



 

 

11 

2.1.3 Lågt politisk förtroende 

Politisk förtroende kan definieras på olika sätt. Enligt Norris består begreppet av fem 

delar: förtroendet till det politiska samhället, det vill säga ett grundläggande stöd för nationen 

och en vilja att samarbeta politisk, förtroende för regimprinciper, som definieras av 

medborgarnas åsikter om grundläggande demokratiprinciper, förtroende till regimens 

prestation, dvs. medborgarnas stöd för hur de demokratiska systemen faktiskt fungerar, 

förtroende till regimens institutioner som innefattar inställning till regeringen, parlament, de 

exekutiva institutionerna, det legala systemet, byråkratin, polisväsendet, militären och de 

politiska partierna och till sist förtroendet till politiska aktörer, det vill säga politiker (Norris 

1999 citerad av Bretzer, 2005: 34). En annan definition föreslås av Bretzer som påstår att det 

finns alldeles för stora skillnader mellan politikens input- och outputsida och att de inte bör 

analyseras samtidigt. Medborgarnas uppfattningar om politikens resultat är inte samma sak 

som medborgarnas politiska förtroende, även om dessa två påverkar varandra. Enligt Bretzer 

delas politisk förtroende på följande komponenter: förtroende för det politiska samhället, det 

vill säga det sätt som demokratin fungerar på, förtroende för politiska institutioner som 

parlament och regering samt politiska partier och förtroende för politiska aktörer, det vill säga 

politiker (Bretzer, 2005: 37-40). Det legala systemet räknas då inte. I vår uppsats använder vi 

oss framför allt av Bretzers definition och fokuserar på hur förtroendet till de politiska 

partierna och politiker kan påverka valdeltagandet. 

Lågt politisk förtroende kan förknippas med bristande information om politiker och 

partiprogram. Förtroendet för politiker ökar i samband med ett val vilket kan bero på att 

politikerna blir mer synliga under en valrörelse. Partimedlemmar träffar fler medborgare i 

politiska samtal, till exempel på ett torgmöte, och tack vare det mediala intresset har 

politikerna möjlighet att förklara sin politik för en ännu större publik. Detta kan leda till att 

politiskt förtroende växer, vilket naturligtvist påverkar valdeltagandet. Inför valet 2006 

beviljade regeringen ett särskilt statsbidrag till kommuner med extra lågt valdeltagande för att 

nå väljargrupper med mycket negativ inställning till politik och politiker. Föreningslivet 

lyckades nå dessa grupper genom att skapa mötesplatser med politiker som inte hade kunnat 

skapas av kommuner eller politiska partier (SKL, 2009: 7). Hypotesen att direkta sociala 

kontakter kan ha en positiv effekt på valdeltagandet har ett starkt stöd inom forskningen. 

Studier har visat att hembesök eller “knacka dörr” ökar valdeltagandet med omkring 10 

procentenheter jämfört med en kontrollgrupp (Gerber - Green 2000 citerad av Beckman, 

2008: 27). 
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2.1.4 Svag politisk självtillit 

Personer med svag tilltro till sina egna möjligheter att förstå och påverka politiska 

beslut återfinns bland samtliga grupper som beskrivits i delarna 2.1.1 - 2.1.3 och en del av de 

redan diskuterade insatser kan påverka dessa personers röstvanor. Det känns dock osannolikt 

att informationsinsatser kan bidra till ett högre valdeltagande om självtillit är det 

grundläggande problemet. Istället för att satsa på information bör man göra det lättare för de 

osäkra personerna att delta och påverka politiken. Det är viktigt att lyssna på de som är 

politiskt passiva och upplever utanförskap för att kunna komma på nya idéer om hur man kan 

inkludera dessa personer i det politiska samhället (SKL, 2009: 7). 

2.2 Riktade insatser 

Insatserna som genomfördes mellan 2000 och 2006 var i fem av sex fall riktade till 

särskilda grupper i samhället. Detta motiveras utifrån de demokratimål som fastställer att 

valdeltagandet bör öka i de grupper som förväntas ha ett lågt valdeltagande: ungdomar, 

personer med utländsk bakgrund och arbetslösa (Beckman, 2008: 17). Med hänvisning till de 

utvärderingar som genomförts fastställer regeringen att de riktade informationsinsatserna har 

varit framgångsrika (prop 2008/09:1 utg. Omr. 1 citerad av Beckman, 2008: 17). 

2.2.1 Förstagångsväljare 

Det finns goda skäl att fråga sig vilken grupp av väljare som är lättast att påverka. Den 

mest lovande målgruppen för demokratiinsatser tycks vara ungdomar: de är nya väljare som 

inte ännu har etablerat en röstvana och är därför mer mottagliga för faktorer som påverkar 

beslutet att engagera sig i politiken (Franklin 2004 citerad av Beckman, 2008: 19). 

Väljarbeteendet som grundläggs i unga år får konsekvenser för röstandet under en stor del av 

livet. De ungdomar som inte deltar under sina första val etablerar i många fall en vana att inte 

rösta överhuvudtaget, vilket kan påverka deras väljarbeteende under en stor del av livet 

(Holmberg - Oscarsson 2004 citerad av Beckman, 2008: 19). Det finns dessutom likheterna 

mellan unga människor och personer med utländsk bakgrund eftersom många invandrare 

också kan betraktas som förstagångsväljare. Både de ungdomar som nyligen på grund av sin 

ålder erhållit rätten att rösta och en tämligen stor andel utländska medborgare som nyligen 

bosatt sig i Sverige har ännu inte etablerat fasta röstvanor (Beckman, 2008: 20). 
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2.2.2 Ungdomar 

“Ungdom” definieras på olika sätt. Enligt den definition som används bland annat av 

olika EU-program i Stockholms kulturförvaltning är ungdomar alla människor upp till 25 år, 

ibland ännu äldre. Enligt SCB och Arbetsförmedlingen är ungdomar personer mellan 16-25 

år. Boutredningen definierar emellertid ungdomstiden som en fas mellan 18-30 år, så länge 

som man inte har sitt eget boende befinner man sig i en ungdomsfas (StockholmDirekt, 2015). 

Oavsett definitionen är ungdomar en mycket viktigt väljargrupp. Det finns skäl som talar för 

att speciella anpassningar till ungdomar kan bidra till ökat valdeltagande hos 

förstagångsväljare. Konserter och festivaler har visat sig vara betydligt mer effektiva än 

traditionella metoder som brevutskick och telefonkontakter jämfört med andra grupper av 

väljare där icke-traditionella metoder inte hade så stor effekt. I USA och Storbritannien 

anordnas ett initiativ kallat “Rock the vote” för att locka ungdomar till valurnorna. Ett 

slovakiskt projekt “Rock Volieb” som genomfördes inför allmänna val 1998 visade sig vara 

mycket framgångsrikt. Projektet omfattade 13 konserter med ungefär 15 000 deltagare vid 

varje tillfälle. Valdeltagandet bland förstagångsväljarna var 80 procent jämfört med 60 

procent i valet 1994. Man kan då komma till slutsatsen att kampanjen hade en positiv 

påverkan på ungdomarna (Rock Volieb ‘98 campaign 1999 citerad av Beckman, 2009: 25). 

En studie med kontrollerade experiment av effekter av festivaler i anslutning till vallokalerna 

påvisade en ökning av valdeltagandet på mellan 3 till 6 procentenheter jämfört med de distrikt 

där inga festivaler anordnats (Addonizio, Green och Glaser 2007 citerad av Beckman, 2008: 

25). 

Andra idéer om hur man kan öka valdeltagandet bland unga är att göra en valtidning 

för ungdomar eller utbilda ungdomar till ambassadörer så att de kan informera 

förstagångsväljare om val och vikten av rösta (SKL, 2009: 12). Kommuner som Malmö och 

Gävle har redan testat den andra idéen. I Gävle kommun sprider “valambassadörer” kunskap 

om val och motiverar unga att rösta genom att organisera olika utåtriktade aktiviteter på 

platser där unga finns. Projektet har föregåtts av en dialog mellan Gävles ungdomsråd och 

kommunens valnämnd. (Gävle kommun, 2014). Malmö stad, som har en av Sveriges yngsta 

befolkning (halva befolkningen är under 35 år) anställde inför valet 2010 fyrtiofem 

“demokratiambassadörer”. Syftet med projektet var att öka valdeltagandet bland unga och 

bidra till Malmö stads samhällsutveckling. Projektet kan antas vara bidragande till 

valdeltagande då deltagandet ökade med 4,7 procent för förstagångsväljare samt 2,07 procent 

bland alla Malmös väljare (Redzic m.fl, 2010). 
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Skolan är en väsentlig institution när det gäller bildning av ungdomars väljarvanor. 

Dess uppdrag är att ge elever en demokratisk kompetens och förbereda dem för ett aktivt 

medborgarskap. Sveriges kommuner och landsting berättar i sin rapport om lärdomar från 

“Skolval 2006” som var ett projekt initierat av Sveriges Elevråd SVEA och Sveriges 

Ungdomsråd. Projektets syfte var att ge ungdomar verktyg att lyfta fram frågor om demokrati 

och deras framtid. Utvärderingen av projektet visar bland annat att elever som diskuterar 

politik i skolan får ett större intresse för politik än de som inte har möjlighet att diskutera 

politik. Därför kan det vara nyttigt att bjuda in politiska partier i skolan eller partiernas 

ungdomsförbunden för debatter eller bokbord. Dessutom kan kommunpolitiker till exempel 

representanter från en demokratiberedning delta i lektioner (SKL, 2009: 19 och 20). 

2.2.3 Personer med utländsk bakgrund och utländska medborgare 

Personer med utländsk bakgrund har varit den mest prioriterade målgruppen inom 

satsningarna som involverat de politiska partierna (Beckman, 2008: 19). Det finns dock 

skillnader mellan olika invandrargrupper när det gäller valdeltagande. En av förklaringarna 

till detta är bristande demokratiska traditioner i ursprungsländer (Xu 2004 citerad av 

Beckman, 2008: 22). Detta resonemang kunde då tillämpas till personer som kommit från 

länder med svaga demokratiska traditioner som till exempel Irak eller Somalia. Det saknas 

dock bevis på att valdeltagandet är lägre bland utländska medborgare som är födda i unga 

demokratier eller länder med inga erfarenheter av demokrati i västerländsk mening. Till 

exempel röstade chilenska medborgare i betydligt högre utsträckning i de kommunala valen 

2002 (46 procent) än danska (37 procent) eller finska (36 procent) medborgare (SCB citerad 

av Beckman, 2008: 22). Man bör emellertid inte avvisa tanken att det kan finnas andra 

faktorer som skapar skillnader mellan olika invandrargrupper. Skillnaderna beror bland annat 

på den grad till vilken man identifierar sig som “invandrare” och om eller i hur stor 

utsträckning man känner sig diskriminerad i det svenska samhället. Det är påvisat att personer 

med utländsk bakgrund som har utsatts för diskriminering utnyttjar sin rösträtt i mindre 

utsträckning än andra (Bäck och Soininen 2004 citerad av Beckman, 2008: 22). Det finns 

därför skäl att fokusera på vissa delar av gruppen med utländsk bakgrund istället för att 

betrakta alla invandrare som en grupp (Beckman, 2008: 22). 

För att öka valdeltagandet hos olika invandrargrupper föreslår man att anpassa 

informationen om den demokratiska processen till dessa grupper. Det visar sig att partierna 

har positiva erfarenheter av att anlita personer med utländsk bakgrund för att nå invandrare, 
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när dessa personer organiserar aktiviteter i invandrarstadsdelar eller har kontakt med 

invandrarföreningar (Bäck och Soininen 2004 citerad av Beckman, 2008: 30). Det finns dock 

ingen empirisk data som skulle påvisa att kontaktpersonens etniska eller kulturella bakgrund 

påverkar sannolikheten att personen röstar (Beckman, 2008: 30). 

Sveriges kommuner och landsting föreslår bland annat att invandrarföreningar och 

religiösa trossamfund kan samarbeta med kommuner och fungera som 

informationsförmedlare för sina medlemmar. De kan erbjuda information om bland annat vad 

kommunen, landstinget och staten beslutar om, den representativa demokratin, politiska 

partierna och rösträtten för utländska medborgare. Svenska för Invandrare (SFI) kan också 

vara ett bra forum för att sprida information om val och rösträtt (SKL, 2009: 12). 

En annan fråga är huruvida budskapets innehåll bör anpassas. Finns det perspektiv och 

områden som är särskilt viktiga för invandrarväljare? Partierna är inte enade i frågan. En del 

anser att integrationspolitik och internationella frågor bör betonas i kontakter med utländska 

medborgare medan andra föredrar att presentera sin generell politik (Beckman, 2008: 30). En 

omfattande amerikansk studie har påvisat att “etnisk-specifika” budskap inte ger fler röster 

jämfört med den universella, men det krävs fler undersökningar i en svensk kontext 

(Michelson, Bedolla och Green 2007 citerad av Beckman, 2008: 30). 

En del av insatserna som riktas till invandrarväljarna kan kännas kontroversiella. 

Enligt utvärderingarna utgår några insatserna från stereotypa föreställningar om vilka 

aktiviteter invandrare uppskattar, till exempel dynamiska aktiviteter som handlar om “liv och 

rörelse” (Bäck och Soininen 2004 citerad av Beckman 2008: 30). Det finns dock inga bevis på 

att invandrarväljare skulle vara mer mottagliga för vissa slags aktiviteter än andra 

väljargrupper (Beckman, 2008: 31). 

Det är vanligt att information om den demokratiska processen inte bara är tillgänglig 

på svenska utan också på olika invandrarspråk. Denna typ av anpassning till invandrare är 

definitivt mest diskuterad. Det finns goda argument för att översätta informationen till olika 

invandrarspråk om man satsar på att öka valdeltagandet. Valmyndigheten erbjuder 

information på andra språk än svenska i en stor utsträckning. Det för att inkludera alla 

potentiella väljare. Politiska partier har dock i många fall varit tveksamma till att översätta 

information till andra språk och motiverat detta med att delaktighet i den svenska demokratin 

är starkt förknippad med förmågan att kommunicera på det svenska språket. Att ge 

information på andra språk än svenska kan därför kännas som kontraproduktivt för 

integrationen till det svenska samhället. Ett intressant alternativ till översättning till 
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invandrarspråk som kan förenas systemets entusiaster och kritiker är att ge information på 

“lätt svenska” (Beckman, 2008: 31). 
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3. Resultat och analys 

 

  Här presenteras det resultat vår undersökning har gett och vår analys om hur de olika 

partierna, i enlighet med vår teori, kan arbeta bättre. Inledningsvis redogörs för 

partireresentanternas olika svar om hur det egna partiet arbetar för att öka valdeltagandet i 

kommunalvalet i Malmö, det med underrubrikerna “allmänna insatser och “riktade insatser”. 

Därefter presenteras de metoder de intervjuade menar att partierna använder för att skapa ett 

jämställt valdeltagande i staden. Slutligen diskuterar vi hur de olika partierna enskilt kan 

arbeta bättre för att öka valdeltagandet i valet, dels med hjälp av allmänna insatser och dels 

med riktade metoder gentemot de två grupperna ungdomar och invandrare. De politiska 

partierna presenteras i samma ordning under samtliga rubriker: Miljöpartiet, 

Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Moderaterna. I analysen om hur 

de olika partierna kan arbeta bättre för att öka valdeltagandet i kommunalvalet har vi jämfört 

de svar respektive partirepresentant gav oss om hur det egna partiet arbetar med vår teori om 

metoder som kan tillämpas vid arbetet för ett ökat valdeltagande. 

 

3.1 Hur arbetar de olika partierna för att öka valdeltagande i 

kommunalvalet i Malmö? 

3.1.1 Allmänna insatser 

• Miljöpartiet (MP) 

Enligt Nils Karlssons, från Miljöpartiet (MP), mening deltar människor i val i en större 

utsträckning d de känner att deras röst spelar roll. Känslan av delaktighet är en faktor som 

påverkar valdeltagandet positivt. Personer som mellan valen upplever att de har goda 

kontakter med samhället, att de hörs, har större tillit till samhället, berättar vår respondent. 

Mellan valen arbetar partiet för att skapa grunden för valdeltagande och demokrati. 

Miljöpartiet bedriver ett aktivt opinionsarbete i sociala medier och i personliga möten. Partiet, 

som en del av kommunledningen, fokuserar på ett flertal saker. Att uppnå bättre 

kommunikation med medborgarna, till exempel genom ökad digitalisering, transparenta 

beslutsprocesser med möjlighet att följa ett ärende digitalt, kontaktcenter, rådslag samt 

möjlighet för invånarna att kräva politisk behandling av förslag är exempel på metoder i 

Miljöpartiets omfattande arbete för att öka valdeltagandet i kommunalvalet i Malmö stad. För 
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att öka kunskapen om samt intresset för partiet och den politik som partiet driver, samtalar 

partiet med folk och driver gröna frågor som medför faktiska förändringar. Partiet arbetar för 

att öka förtroendet för sina politiker genom att genomdriva gröna framgångar och informera 

allmänheten om dessa. En stor utmaning i Miljöpartiets arbete är att få människor att känna 

delaktighet i samhället. 

• Socialdemokraterna (S) 

Elsa Linnéa Elisabet Hansson svarade på våra frågor via mail. Hon berättar om 

Socialdemokraternas arbete i valnämnden och dess koppling till valdeltagandet. I valnämnden 

sitter tre ledamöter och tre ersättare från Socialdemokraterna, så partiet har ett stort inflytande 

på nämndens arbete. Hansson beskriver valnämndens uppdrag i valprocessen. Valnämnden 

fullgör uppgifter som enligt den gällande författningen ankommer på genomförandet av olika 

val där kommunalvalet är ett exempel. Det är viktigt för Socialdemokraterna att valnämnden 

lägger ett stort fokus på tillgänglighet till vallokaler och förtidsröstningslokaler, erbjuder 

generösa och enhetliga öppettider, samt garanterar hjälp och stöd åt personer med 

funktionsnedsättningar. Partiet kontrollerar att det garanteras trygghet och säkerhet kring 

valprocessen för både väljare och valfunktionärer och att röstmottagare rekryteras ur ett 

jämlikhets- och jämställd perspektiv. Inför valet samarbetar de med andra berörda 

förvaltningar om lokalförsörjning men också med andra frågor. Hansson påpekar vikten av 

säkerhetsfrågor i den demokratiska processen. Sekretessen i vallokalen måste garanteras så att 

alla väljare kan rösta efter egen övertygelse. Det är enligt Socialdemokraterna en stor 

utmaning för valnämnden att ge möjlighet till utdelning av röstkort i lokalen om man inte har 

det med sig och att se till att ingen påverkar ditt val i lokalen. Detta ökar förtroendet för 

demokratin och politiska partier. För att öka kunskap om den demokratiska processen delar 

man ut informationen om valet “Gå och rösta” i platserna där många passerar förbi som till 

exempel Centralen, Triangeln och Mobilia. 

• Sverigedemokraterna (SD)  

Sverigedemokraternas representant som vi intervjuade i ett möte är Patrick Angelin. I 

intervjun berättar Angelin att den viktigaste faktorn som bidrar till ett ökat valdeltagandet är 

invånarnas medvetenhet om att deras röst spelar roll och att den gör skillnad. Varje röst 

räknas, även om det inte känns så. Väljarna bör upplysas om att delta i den demokratiska 

processen. Ansvaret ligger till stor del på medborgarna, men det är också 
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Sverigedemokraternas uppgift att informera alla väljare om att partiet finns. Partiet jobbar 

aktivt med att nå de personer som sympatiserar med dem, men som inte brukar gå och rösta. 

Sverigedemokraterna promotar sig genom att dela ut flygblad eller skicka dem via posten, 

organisera torgträffar samt arbeta för att få publicera artiklar i tidningar. Dessutom nyttjas 

Facebook för att sprida information. Partiet genomför olika kampanjer med specifika frågor. 

Angelin anmärker att det är viktigt att informationen är koncis och lätt att ta till sig samt att 

den innehåller grafer med enkla budskap. Partiet visar tålmodighet: En röst i taget, säger vår 

respondent. 

Sverigedemokraterna arbetar för att öka intresset för sin politik genom att skapa stor 

medial uppmärksamhet med hjälp av frågor som av många kan uppfattas som “jobbiga”. 

Partiet uppmärksammar problem i samhället som de anser att andra partier skuggar. Att skapa 

medial uppmärksamhet är således en metod partiet använder för att öka valdeltagandet, både 

på riksdags- och kommunal nivå. Angelin berättar att det dock stundom är svårt för partiet att 

få tidningar att publicera deras artiklar och att deras arbete för att öka valdeltagandet 

begränsas av media och andra partier som på olika sätt arbetar för att tysta dem. Patrick 

Angelin berättar: SD har alltid ett öga på sig, media fokuserar mer på de negativa händelser 

som sker inom Sverigedemokraterna än inom andra partier. För att öka förtroendet för partiet 

avlägsnar de medlemmar som ger stor negativ medial uppmärksamhet. SD är hårda i sina krav 

vad gäller politiska företrädare inom partiet och har interna partikampanjer om vad de egna 

medlemmarna ska tänka på för att inte skapa skandaler. “Nolltolerans mot rasism” är en viktig 

regel, alla som bryter mot den utesluts ur partiet. 

Det som ökar kunskapen om partiet tycks vara ett bra samarbete mellan SD Malmö, 

SD Syd och SD riks. En utmaning i partiets arbete att sprida information, öka intresse för och 

kunskap om sin politik, och därmed öka antalet röster, är det att deras politiker blir 

trakasserade, till exempel på torgmöten. Vår respondent riktar också kritik mot valnämnden: 

den jobbar aktivt innan valdagen, däremot existerar inget aktivt arbete mellan valen. Han 

berättar också att partiet är skeptiskt mot e-röstning, som just nu diskuteras i valnämnden som 

en alternativ metod för att öka valdeltagandet. 

• Moderaterna (M) 

Vår intervju med Moderaternas (M) politiska sekreterare i Malmö stad, Björn Olsson, 

genomfördes via telefon. I början av vårt samtal markerar han att hans svar endast är hans 

egna och att Moderaterna i Malmö inte har någon officiell politik kring valdeltagande. Partiet 
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försöker dock naturligtvis att nå så många väljare som möjligt och att öka antalet röster på sig 

själva. Det viktigaste i partiets arbete att öka valdeltagandet i Malmö stad är enligt Olssons 

mening att tydliggöra skillnader mellan partier och ge väljarna tydlig information om vad just 

Moderaterna står för. Det som bör göras för att mobilisera valdeltagandet är att hitta påtagliga 

politiska konflikter mellan partierna. Som ett olyckligt exempel tas Europaparlamentsvalen 

2014 upp då både Moderaterna och Socialdemokraterna uppmuntrade människor att rösta 

generellt istället för att fokusera på sin politik. Väljarna upplevde en otydlighet från 

politikerna och tolkade deras agerande som att det kvittade vad man röstade på och att folkets 

röster inte hade någon betydelse. Därför blev valdeltagandet lågt. Väljarna är inte dumma, 

påpekar Olsson, de måste känna till skillnaderna mellan partierna annars avstår de från att 

rösta. Detta gäller alla typer av val. 

Moderaterna arbetar brett i Malmö för att öka intresset och kunskapen om den politik 

som de driver. De delar ut flygblad, pratar med människor, knackar dörr i valda 

bostadsområden samt sprider sitt budskap i sociala medier. Partiet kampanjar på morgonen 

och på eftermiddagen när folk pendlar till och från jobbet på centrala punkter i Malmö. Det är 

viktigt för Moderaterna att ha ett enhetlig budskap i alla kanaler, vilket är något som inte alla 

partier lyckas med, anser vår respondent. Enligt hans mening har partiet ett bra recept på ett 

ökat förtroende: äkthet. Vi tycker vad vi själva tycker, vi väljer åsikter och vi håller oss till 

dem, förklarar Olsson. Vi tänker inte på det som är populärt just nu, utan vi funderar på vad 

som är viktigt för Malmö och vad vi själva tycker i den frågan. Våra åsikter byter inte fokus 

och det innebär att vi förhoppningsvist uppfattas som genuina och äkta i de frågor som är 

viktiga för oss. 

När vi kommer till frågan om hur man kan öka kunskapen om den demokratiska 

processen svarar vår respondent att det är upp till kommunerna att utbilda människor, inte 

partierna. Samtidigt påpekar han att det är svenska medborgares plikt att känna till lagen. 

Olsson anser att valdeltagandet i Malmö är relativt högt eftersom stadens invånare har bra 

kunskaper om valet. Han menar att ingen missar då det är tid att gå till valurnorna. Samtidigt 

påpekar han att vi lever i en demokrati som innebär att människor inte bör tvingas till att 

rösta. 

• Liberalerna (L) 

Magnus Hulthe Andersson, Liberalernas (L) politiska sekreterare, svarade på våra 

frågor via mail. Han börjar med att påpeka att Sverige generellt har ett högt valdeltagande, 
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men att det finns problematiska områden som man bör fokusera mer på. I Malmö pekar han 

på de områden där arbetslösheten är hög och det finns en hög andel försörjningsbidragstagare. 

Där är valdeltagandet lägst. Det är uppenbart att människor inte känner att de är en del av 

samhället, därav också det låga valdeltagandet, berättar Hulthe Andersson. 

Liberalerna arbetar aktivt med valdeltagandet i Malmö stad genom att träffa föreningar 

och ha kampanjer i många områden. Partiet har tyvärr inte resurser att vara överallt, därför 

måste de ibland prioritera. Liberalerna försöker att prata med sina väljare så mycket som 

möjligt och använder sig av olika kommunikativa plattformar för att skapa dialog och möta 

invånarna i hela Malmö stad, oavsett område. Partiet satsar också på att skapa långsiktiga 

relationer med Malmöborna. Detta hjälper för att öka intresset, kunskapen om och förtroendet 

för partiet samt att öka kunskapen om den demokratiska processen kring valdeltagande. 

3.1.2 Riktade insatser 

• Miljöpartiet 

Miljöpartiets Nils Karlsson menar att partiet, tillsammans med samtliga förvaltningar i 

Malmö stad, är i färd att inleda ett projekt för ökat valdeltagande bland unga i 

kommunalvalet. Detta i uppdrag enligt kommunens budget. Karlsson lämnar ingen 

kommentar vad gäller riktade insatser till personer med utländsk bakgrund. 

• Socialdemokraterna 

Socialdemokraternas Elsa Linnéa Elisabet Hansson menar att det finns "specifikt 

material" som vänder sig till förstagångsväljare, men nämner inte vad för typ av material hon 

menar. Hon berättar att Socialdemokraterna i Malmö tidigare har utbildat valambassadörer 

som arbetar för att informera ungdomar om att man i överhuvudtaget kan samt hur man röstar. 

Hansson berättar att Socialdemokraterna inte arbetar i valnämnden med specifika 

insatser riktade till personer med utländsk bakgrund och utländskt medborgarskap, med 

undantaget att de arbetar för ge information om valet på olika språk. För att öka 

valdeltagandet i denna grupp använder man sig framför allt av allmänna insatser som att 

skicka röstkort och information till invånarna via post. Man rekommenderar också att läsa 

Valmyndighetens webbsida för att få information om hur man röstar. 
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• Sverigedemokraterna 

Ungsvenskar, Sverigedemokraternas ungdomsförbund, arbetar aktivt för att nå ut till 

ungdomar i Malmö, berättar Patrick Angelin. Förbundet besöker skolor för att informera, 

väcka intresse för och öka kunskapen om Sverigedemokraternas politik. 

Partiet använder snarare allmänna än riktade metoder för att nå invandrarväljare, 

eftersom de inte har mannskap för att göra det. Patrick Angelin berättar om de olika problem 

som förekommer i valdeltagandet bland invandrare. Många människor som kommer till 

Sverige från en icke-demokrati eller ett samhälle som är olikt det svenska vad gäller det 

demokratiska systemet får dålig eller ingen information om hur den demokratiska processen 

fungerar i Sverige. Det är den svenska statens uppgift att informera människor som kommer 

hit om hur valet går till, men det görs inte, berättar Angelin. Han menar att det är en stor 

utmaning i deras arbete att öka valdeltagandet. En del nyanlända kan ha upplevelser om 

politisk förföljelse. De jagades i sina hemländer på grund av sina politiska åsikter och de är 

rädda för att samma öde också väntar dem här i Sverige. En andra utmaning är det faktum att 

invandrare som inte kan språket inte kan ta till sig informationen som är skriven på svenska. 

Det har hänt att nysvenskar, som inte är helt klara över vilka partier som existerar, har blandat 

ihop Sverigedemokraterna med Socialdemokraterna. Det faktum att Socialdemokraterna är ett 

djupt rotat parti i Malmö, särskilt i sådana distrikt som Rosengård där många med utländsk 

bakgrund bor, är en utmaning i Sverigedemokraternas arbete att öka antalet röster för det egna 

partiet bland invandrare. Områden där en kultur “tar över” och skapar “minisamhällen” där 

individer lever i en sluten värld är ett problem. Det då det skapar utanförskap och en 

meningslöshet att rösta. Det är viktigt att arbeta för att Sverige ska vara ett samhälle, menar 

vår respondent. 

• Moderaterna 

Moderaternas politiska sekreterare Björn Olsson berättar att partiet inte använder sig 

av riktade insatser för att öka valdeltagandet bland ungdomar eller invandrare i Malmö, partiet 

arbetar med allmänna metoder. Han bidrar inte med en kommentar vad gäller det lägre 

valdeltagandet bland ungdomar och människor med utländsk bakgrund i staden. 
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• Liberalerna 

Magnus Hulthe Andersson från Liberalerna i Malmö anser att det faktum att 

valdeltagandet är generellt lägre bland ungdomar och invandrare är partiets stora utmaning i 

arbetet att öka valdeltagandet i kommunalvalet. För att uppmuntra deltagande har partiet som 

främsta fokus att skapa långsiktiga relationer med föreningar. Han menar att det är viktigt att 

möta unga människor på deras arenor, till exempel på fritidsgårdar. Då partiet har noterat att 

traditionella metoder som flygbladsutdelning är en metod som inte når fram till dessa grupper 

har det förändrat sitt sätt att arbeta, säger han. Med de begränsade resurser som Liberalerna 

har är det svårt att hitta välfungerande metoder, menar Hulthe Andersson. Han nämner inga 

specifika skillnader i arbetet vad gäller de två grupperna. 

3.2 Hur arbetar de olika partierna för att skapa ett jämlikt valdeltagande 

i kommunalvalet i Malmö? 

• Miljöpartiet 

Miljöpartiets Nils Karlsson berättar att varje parti i valrörelsen arbetar för att 

maximera sina röster vilket innebär att både säkra sina kärnväljare samt locka nya. 

Miljöpartiet, i likhet med andra partier, analyserar väljarbasen och satsar sedan främst på de 

områden dar de bedömer att deras begränsade resurser kommer att ge högst utdelning. Som 

svar på frågan om partiet jobbar annorlunda i Hermodsdal-Gullviksborg och Lindängen anger 

Karlsson att samtliga förvaltningar har i uppdrag att arbeta för ökat valdeltagandet enligt 

uppdrag i kommunens budget. Vår respondent nämner inte några andra problematiska 

områden. Han berättar att partiets ambition är att uppnå ett 100-procentigt valdeltagandet och 

påpekar att kommunen arbetar med informationsinsatser för ett ökat medborgarinflytande 

mellan valen. 

• Socialdemokraterna 

Elsa Linnéa Elisabet Hansson från Socialdemokraterna berättar att det är viktigt att 

alla partierna som sitter i valnämnden, inte bara hennes parti, utgör markarbetet i hela Malmö. 

Det genom valstugor och eget material om vem som är valbar för respektive parti och val. 

Hon påpekar att valnämnden inte kan styra över vilka delar av staden som bör prioriteras i 

arbetet att skapa ett jämlikt valdeltagande i kommunalvalet, det är upp till varje parti var de 
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vill arbeta. Hansson bidrar tyvärr inte med några kommentarer angående de distrikt med lägst 

valdeltagande i Malmö stad. 

• Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraternas Patrick Angelin berättar att det låga valdeltagandet i de två 

distrikten Hermodsdal-Gullviksborg och Lindängen beror på att många människor som har 

det sämre i samhället bor där, som exempelvis invandrare, arbetslösa och sjukskrivna. Det är 

ett annat liv där, berättar Angelin. Sverigedemokraterna arbetar för att öka valdeltagandet i 

hela Malmö, även i de distrikt där partiet redan har ett stort stöd även om de fokuserar extra 

på invandrarområden. Partiet vill arbeta för att integrera människor som känner utanförskap i 

samhället, skapa en vilja och ett intresse för att rösta, och på så sätt bidra till ett mer jämlikt 

valdeltagande. Det genom att organisera torgträffar och prata med människor i utsatta delar av 

staden. Angelin påpekar att Rosengård är det problematiska, vad gäller valdeltagande, distrikt 

i Malmö som får uppmärksamhet, andra delar av staden med ett lågt valdeltagande glöms ofta 

bort. 

• Moderaterna 

I sitt arbete att skapa ett mer jämlikt valdeltagande i kommunalvalet i Malmö 

fokuserar Moderaterna, enligt Björn Olssons mening, främst på de delar av staden där partiet 

vill bredda den egna väljarbasen. Partiet arbetar för att öka kunskapen och för att skapa dialog 

med invånarna i de valdistrikt där människor inte tidigare har röstat på Moderaterna. Olsson 

nämner östra Malmö, men inga specifika områden. Han bidrar inte med några kommentarer 

om det låga valdeltagandet i Hermodsdal-Gullviksborg, Lindängen eller i något annat distrikt. 

• Liberalerna 

Liberalernas Magnus Hulthe Magnusson betonar, som tidigare nämnt, att hela Malmö 

är viktigt för partiet, dock finns det områden som kräver en större uppmärksamhet än de 

andra. Hulthe Magnusson väljer att inte kommentera närmare det låga valdeltagandet i 

Hermodsdal-Gullviksborg och Lindängen. Vår respondent påpekar emellertid att 

undersökningar visar att olika områden kräver olika tillvägagångssätt för att nå ut till väljare. 

Detta påvisar ett stöd för riktade insatser. 
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3.3 Hur kan de olika partierna arbeta bättre för att öka valdeltagandet i 

kommunalvalet i Malmö? 

3.3.1 Allmänna insatser 

• Miljöpartiet 

Miljöpartiet arbetar, som sagt, för att öka kunskapen om den demokratiska processen 

genom att söka skapa en bra kommunikation med väljarna. Det med hjälp av bland annat 

kontaktcenter och rådslag, men också genom en ökad digitalisering där partiet möjliggör för 

sina väljare att följa dess arbete på kommunens hemsida. Även om Miljöpartiet tycks arbeta 

effektivt för att kommunicera med och informera Malmöbor om dess politiska engagemang 

kan partiet arbeta bättre genom att nyttja kanaler som TV och tidningar. I enlighet med vår 

teori är media överlag en plattform för utbyte av åsikter samt att skapa intresse och 

engagemang hos nya grupper av väljare. En effektiv metod i politiska partiers arbete för att 

öka valdeltagandet är att förklara ställningstaganden på kommunens hemsida, något som 

Miljöpartiet gör. I enlighet med vår teori kan lågt politisk förtroende förknippas med bristande 

information om politiker och partiers partiprogram. Miljöpartiet tar detta faktum på allvar och 

arbetar aktivt för att öka förtroendet hos väljarna genom att, som sagt, bidra med en tydlig 

information om partiets framgångar. Utöver att publicera information på kommunens hemsida 

kan Miljöpartiet, i enlighet med vår teori, organisera torgmöten där politiker har möjlighet att 

förklara sin politik för en större publik eller “knacka dörr” för att skapa ett större förtroende 

och därmed arbete för att öka valdeltagandet. 

Miljöpartiet anser, som sagt, enligt Karlssons mening, att personer som upplever att de 

är en aktiv del av samhället också har större tillit till det. Vilka allmänna insatser som nyttjas 

för att öka politisk självtillit bland de Malmöbor som känner sig exkluderade framkommer 

dock inte i intervjun. Det som rekommenderas, i enlighet med vår teori, är att underlätta för 

osäkra personer att delta och påverka politiken samt att lyssna på de som upplever 

utanförskap. Det för att sedan utveckla nya metoder att inkludera dessa personer i det 

politiska samhället. 

• Socialdemokraterna 

Socialdemokraternas Elsa Linnéa Elisabet Hansson anser att något som bör förbättras i 

arbetet för att öka valdeltagandet är utdelningen av röstkort i lokalen till de som inte har det 
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med sig. Hon menar även att det är viktigt att garantera sekretess kring väljarnas respektive 

röst. Det då det skulle bidra positivt till ett ökat förtroende för dels demokratin och dels 

politiska aktörer, allmänna insatser som är viktiga i ett arbete för att gynna valdeltagande. I 

enlighet med vår teori kan Socialdemokraterna arbeta bättre genom att organisera torgmöten 

där politiker har möjlighet att förklara sin politik för en större publik, något som på liknande 

sätt bidrar till  ett ökat förtroendet för det demokratiska systemet och politiska aktörer. 

Hansson menar, som sagt, att tillgänglighet till lokaler för förtidsröstning bör 

förbättras i alla områden i Malmö då det ger fler människor möjlighet att rösta. I enlighet med 

uppsatsens teori är det viktigt att information om valet finns tillgänglig på olika 

platser.  Socialdemokraterna arbetar för att öka väljarnas kunskap om den demokratiska 

processen, vilket är en effektiv metod för att öka valdeltagandet. Något partiet kan göra för att 

arbeta bättre vad gäller denna fråga är att sprida information via TV och sociala medier. Vad 

gäller Socialdemokraternas arbete för att öka intresset för det egna partiet kan flygblad och 

information på kommunens hemsida om partiets politik vara till nytta.  

När det kommer till väljarnas politiska självtillit kan Socialdemokraterna, förslagsvis, arbeta 

bättre genom att organisera debatter på centrala platser i Malmö. Där kan olika åsikter mötas, 

de som vill delta kan delta och där kan skapas utrymme för osäkra väljare att påverka 

politiken. En annan metod partiet kan använda är att “knacka dörr” och på så sätt prata med 

väljare i deras hem. 

• Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraternas Patrick Angelin berättar, som tidigare nämnt, att problematiska 

distrikt vad gäller valdeltagande ofta glöms bort. Han menar att en metod för att öka 

valdeltagandet är att arbeta i samtliga valdistrikt i staden, och inte bara där valdeltagandet 

redan är högt. Att arbeta för att engagera människor politiskt i de områden där valdeltagandet 

är lågt, som Sverigedemokraterna syftar till att göra, är en effektiv metod för att öka 

deltagandet generellt i staden. Att arbeta för att utrota utanförskap i samhället, att fokusera på 

områden där människor som upplever ett försämrat samhälle bor samt att informera om att 

varje röst gör skillnad är även det tillvägagångssätt som kan gynna ett ökat valdeltagande. 

En metod som partiet kan tillämpa för att öka valdeltagandet ytterligare är att 

organisera möten där väljarna kan diskutera politik med de förtroendevalda politikerna. En 

effektiv metod för att öka kunskapen om politik är att publicera artiklar i tidningar, något som 

Sverigedemokraterna gör och arbetar för att göra till en högre grad. Angelin nämner att partiet 
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delar ut flygblad med enkla grafer och att det är aktivt på sociala medier för att skapa 

uppmärksamhet runt det egna partiet. Dessa metoder kan bidra till ett ökat intresse för och en 

ökad kunskap om politik i allmänhet, något som i sin tur kan leda till ett ökat kommunalt 

valdeltagande. TV är ytterligare en kanal, vilken Angelin inte nämner, som partiet kan 

använda sig av för att sprida information. De torgträffar som partiet anordnar i staden kan 

gynna valdeltagandet. Utöver att organisera torgträffar kan Sverigedemokraterna “knacka 

dörr” för att arbeta bättre vad gäller väljarnas deltagande. 

• Moderaterna 

Moderaternas Björn Olsson påpekar, som sagt, att det är problematiskt för partiet att 

nå brett med sitt budskap. En av partiets utmaningar är på så sätt att öka engagemanget kring 

politiska alternativ i staden. Olsson menar, i likhet med vår teori, att lokala tidningar är ett 

viktigt medium i arbetet för att sprida idéer om demokrati och politik och därmed öka 

valdeltagandet. Han menar att Sydsvenskan, Malmös lokala tidning, sällan skriver om 

Malmös politik, vilket är ett hinder i partiets arbete för ett ökat valdeltagande i 

kommunalvalet. För att arbeta bättre kan Moderaterna ta saken i egna händer och som parti 

skapa tidningar och andra kanaler som TV och sociala medier för att sprida information om 

den demokratiska processen och partipolitiska frågor. 

Moderaterna arbetar, som tidigare nämnt, för att öka förtroendet för partiet genom att 

presentera en tydlig och stabil partipolitik. För att arbeta bättre för att öka förtroendet, och 

därmed valdeltagandet, kan partiet möta sina väljare genom att organisera torgträffar. I övrigt 

kan partiet arbeta i fler av stadens valdistrikt för att gynna ett högt valdeltagande. Det vill 

säga i de distrikt där partiets stöd är lågt i nuläget. 

• Liberalerna 

Liberalernas Magnus Hulthe Andersson berättar att partiet behöver arbeta bättre för att 

inkludera alla Malmöbor i det svenska samhället. Det genom att öka deras politiska självtillit, 

något som i enlighet med vår teori, är en effektiv metod för att öka valdeltagandet. Andersson 

påvisar ingen medvetenhet om hur det kan vara effektivt att arbeta i olika valdistrikt, men 

hävdar, som sagt, att partiet vill visa en politisk mångfald i staden. En politisk mångfald kan 

bidra till ett ökat politiskt intresse bland Malmös invånare, vilket kan leda till ett ökat 

deltagande där fler grupper i samhället är inkluderade. 
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Att föra en dialog med sina väljare i Malmö med hjälp av olika kommunikativa plattformar, 

vilket Hulthe Andersson menar att Liberalerna gör, är en insats som gynnar valdeltagandet i 

kommunalvalet. Metoden skapar också förtroende för partiet, vilket är av viktigt del i partiets 

arbete för att bibehålla och expandera sin väljarbas. 

3.3.2 Riktade insatser  

• Miljöpartiet 

Miljöpartiets Nils Karlsson nämner inga specifika metoder vilka partiet nyttjar i sitt 

arbete för ett ökat valdeltagande bland ungdomar och personer med utländsk bakgrund. I 

enlighet med vår teori kan partiet arbeta bättre för att öka deltagandet bland ungdomar genom 

att möta dem på deras respektive arenor. De kan till exempel använda sig av riktade insatser 

som att organisera konserter och festivaler, skapa en tidning eller möta ungdomar i skolan.  

 Vad gäller personer med utländsk bakgrund och utländskt medborgarskap kan partiet 

anpassa sin information genom att översätta den till olika invandrarspråk. Detta skapar 

möjlighet till deltagande bland människor som annars inte hade deltagit i valet på grund av 

bristande svenskkunskaper. Miljöpartiet kan även arbeta för att vara en del i uppdraget att 

informera människor som kommer till Sverige från andra typer av politiska system, till 

exempel diktaturer, om hur den demokratiska processen ser ut i landet. 

• Socialdemokraterna 

Elsa Linnéa Elisabet Hansson berättar, som sagt, att det finns "specifikt material" ino, 

Socialdemokraterna som riktar sig till förstagångsväljare, vilket ungdomar ofta är. Detta tyder 

på en medvetenhet om att riktade insatser är effektiva för att öka deltagandet i en specifik 

grupp. Hon nämner också att partiet har varit en del i arbetet att utbildat ambassadörer för att 

informera förstagångsväljare i Malmö om val och vikten av att rösta, vilket bevisar att det 

finns ett engagemang inom partiet att arbeta för ett generellt ökat valdeltagande. För att skapa 

ett positivt valdeltagande bland ungdomar, det vill säga få dem att etablera ett valmönster av 

att delta, kan Socialdemokraterna, utöver vad de redan gör, arrangera konserter och festivaler 

med ett politiskt budskap, evenemang som kan tänkas locka människor i yngre åldrar. Med 

andra ord kan Socialdemokraterna, precis som Miljöpartiet, arbeta bättre för att öka 

valdeltagandet bland ungdomar genom att möta dem på deras arenor. Här är även skolan en 

viktig plattform för att informera, öka intresset för och kunskapen om politik. Utöver detta 
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kan det vara en idé att skapa en valtidning för ungdomar med information riktad till denna 

målgrupp. 

 Socialdemokraterna arbetar, som sagt, för att ge ut information om valprocessen på 

olika invandrarspråk, vilket ger möjlighet för människor med låga kunskaper i det svenska 

språket att delta, något som i sig kan bidra till ett ökat valdeltagande. Då Hansson menar att 

utlämningen av information på andra språk är en av partiets utmaningar, utan att nämna hur, 

är detta ändock något som kan förbättras i partiets arbete att öka valdeltagandet i 

kommunalvalet. Det kan dels dela ut information på fler språk än det redan gör och dels 

informera om valprocessen med hjälp av "lätt svenska". Något annat partiet kan göra är att 

anställa människor med utländsk bakgrund för att öka kunskapen om den demokratiska 

processen bland sina landsmän. 

• Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraternas ungdomsförbunds, Ungsvenskar, arbete att informera, öka 

intresse och kunskapen om deras politik i skolor runtom i Malmö är en bra metod för att 

engagera och därmed öka valdeltagandet bland ungdomar i staden. Skolan är dock enbart en 

av de arenor där politiker kan möta ungdmar. Partiet kan därför arbeta bättre för att öka 

valdeltagandet genom att träffa unga människor på fler platser – till exempel på olika typer av 

festivaler.  

För att öka valdeltagandet bland invandrare kan Sverigedemokraterna, precis som 

Socialdemokraterna, anpassa sig till personer med utländsk bakgrund och utländska 

medborgare genom att ge ut information på olika invandrarspråk alternativt lämna 

information på "lätt svenska". På samma sätt kan de anlita fler människor med 

invandrarbakgrund för att enklare påverka grupper av samma bakgrund, vilka inte röstar, att 

rösta. Genom att anpassa informationen ökar möjligheten för specifika grupper att delta 

generellt, i detta fall människor som har låga kunskaper i det svenska språket. Dessa riktade 

metoder kan hjälpa partiet att arbeta bättre för att öka valdeltagandet i valdistrikt, som de 

själva nämner, består av många invånare med utländsk bakgrund och är problematiska i deras 

arbete - exempelvis Rosengård. För att öka deltagandet bland invandrare kan 

Sverigedemokraterna som parti arbeta för att öka kunskapen om den demokratiska processen i 

Sverige, vilken de menar är generellt låg i dagsläget, och inte enbart överlåta uppgiften till 

den svenska staten. Att arbeta för att inkludera och informera människor som känner 
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utanförskap i samhället om att det spelar roll och gör skillnad att rösta, som 

Sverigedemokraterna gör, är något som kan bidra till ett ökat valdeltagande. 

• Moderaterna 

Då Moderaternas Björn Olsson menar att partiet arbetar med allmänna insatser i 

arbetet att öka valdeltagandet i kommunalvalet bland ungdomar och invånare med utländsk 

bakgrund kan partiet arbeta bättre genom att nyttja samtliga av de riktade insatser som 

uppsatsens teori tar upp. Olsson nämner, som sagt, att samhällsinformation i lokaltidningar 

och på TV kan bidra till ett ökat valdeltagande. En idé är att den information som ges ut i 

dessa kanaler anpassas till dessa specifika grupper. 

• Liberalerna 

Liberalerna har, i enlighet med Magnus Hulthe Anderssons mening, som sagt, 

förändrat sina metoder för hur de arbetar för att öka valdeltagandet bland både ungdomar och 

invandrare i Malmö. Hulthe Andersson nämner inga specifika mnsatser som partiet använder, 

klart står dock att det är medvetet om att det krävs mer riktade insatser för att förändra 

deltagandet i dessa grupper då de, som han berättar, har upptäckt att mer traditionell, 

allmänna insatser, som flygbladsutdelning, inte når fram. Inriktade insatser att nyttja för att 

öka valdeltagandet bland ungdomar är till exempel, som nämnt ovan, att arrangera konserter 

och festivaler, skapa en ungdomstidning och utbilda ambassadörer som kan informera om 

valet och vikten av att rösta. Specifika metoder för att öka valdeltagandet bland invandrare är, 

som tidigare nämnt, att dela ut information på olika invandrarspråk och att anlita människor 

med utländsk bakgrund som kan informera om den demokratiska processen. Att skapa 

långsiktiga relationer genom att möta grupper på deras specifika arenor, som Liberalerna gör, 

är ett effektivt sätt att arbeta både vad gäller ungdomars och invandrares ökade valdeltagande. 
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4. Avslutande diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur de olika partierna som är 

representerade i valnämnden i Malmö - Miljöpartiet, Socialdemokraterna, 

Sverigedemokraterna, Liberalerna och Moderaterna - arbetar för att öka och skapa ett jämlikt 

valdeltagandet i kommunalvalet i staden. Det för att sedan, med hjälp av vår teori om 

allmänna och riktade insatser för hur man kan arbeta för att öka valdeltagandet, skapa en 

diskussion om hur de olika partierna kan arbeta bättre för att öka valdeltagandet i 

kommunalvalet i Malmö. En analys med vilken vi önskar bidra till en fortsatt samhällelig 

diskussion om hur ett bättre arbete för ett ökat valdeltagande kan tillämpas. Det i Malmö och i 

allmänhet, både inom politiska partier och av andra aktörer, vad gäller kommunalval men 

också i övriga val som riksdagsval, landstingsval och Europaval. Vi vill även, med denna 

uppsats, uppmuntra till vidare vetenskaplig forskning vad gäller valdeltagande i allmänhet.   

I vår undersökning har vi intervjuat fem partimedlemmar, en från varje parti, både 

inom och utanför valnämnden, om vilka metoder de menar att det egna partiet använder. Då 

vi endast har intervjuat en politiker eller en politisk sekreterare från varje parti kan vi inte 

påvisa att vår undersökning tar upp hela det arbete som de olika partierna utför vad gäller 

valdeltagande. Uppsatsen ämnar, som sagt, att ge en inblick i hur de arbetar för att skapa en 

diskussion om hur partierna kan arbeta bättre. Majoriteten av de personer som vi kontaktade 

var svåra att nå, vilket utgjorde ett problem i utförandet och färdigställandet av vår uppsats. 

Partimedlemmarnas otillgänglighet får oss även att ifrågasätta partiernas påstådda 

engagemang i att skapa en politisk dialog med Malmös medborgare, något som ett flertal av 

dem, menar våra intervjupersoner, använder som metod i arbetet för att öka valdeltagandet i 

kommunalvalet i staden. Att politiska partier skapar en dialog med invånare är dessutom, i 

enlighet med vår teori, en viktig insats för att gynna ett högt valdeltagande. 

Resultatet av vår undersökning visar att de fem partier som är representerade i 

valnämnden, på något sätt, arbetar för att öka valdeltagandet - dels för att gynna det egna 

partiet och dels generellt i staden. Det både med allmänna och riktade insatser. Allmänna 

metoder tycks dock vara nyttjade till en högre grad än riktade insatser. Sammanfattningsvis 

kan samtliga av de partier som vi har undersökt, på olika sätt, arbeta bättre. I enlighet med vår 

teori finns ytterligare metoder, utöver de som partierna använder idag, att nyttja i arbetet för 

att gynna ett högt valdeltagande.  
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6. Bilaga 

 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

• Vilka faktorer menar Ni bidrar till ett ökat valdeltagande? 

 

• Hur arbetar Ert parti för att öka valdeltagandet i Malmö stad? 

 

• Hur arbetar (partiet) för att öka intresset för Ert parti och den politik Ni driver?  

 

• Hur arbetar Ni för att öka kunskapen om Ert parti och den politik Ni driver? 

 

• Hur arbetar Ni för att öka förtroendet för ert parti och Era politiker? 

 

• Hur arbetar Ni för att öka kunskapen om den demokratiska processen kring 

valdeltagande? 

 

• Valdeltagandet bland ungdomar och invandrare är lägre än genomsnittet: Arbetar ni på 

något speciellt sätt för att öka deltagandet bland ungdomar? Arbetar ni på något 

speciellt sätt för att öka deltagandet bland invandrare?  

 

• Vad anser Ni är den största utmaningen i Ert arbete att öka valdeltagandet i Malmö? 

 

• Vad anser ni bör förbättras i Ert arbete för att öka valdeltagandet i kommunalvalet? 

 

• Hur menar Ni att Malmö stad arbetar för att öka valdeltagandet i kommunalvalet? Vad 

är bra med hur staden arbetar? Vad anser Ni bör förbättras i Malmö stads arbete för att 

öka valdeltagandet i kommunalvalet? 

 

• Vad menar Ni är Malmö stads största utmaning i arbetet att öka valdeltagandet i 

staden?  
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• Arbetar Ni som parti på samma sätt i hela Malmö stad? Finns det delar av Malmö som 

ni fokuserar mer eller mindre på? 

 

• Hermodsdal-Gullviksborg (39,65%) och Lindängen (45,88%) är de två distrikt som 

hade lägst valdeltagande i kommunalvalet 2014 - vad beror detta på? Vad gör Ni för 

att öka valdeltagandet i dessa två områden? Arbetar ni annorlunda där? 

 

• Hur arbetar Ni för att jämna ut skillnaderna i valdeltagande mellan Hermodsdal-

Gullviksborg (39,65%) och Lindängen (45,88%), de två valdistrikt med lägst 

deltagande, respektive Rosengång, (91,74%) och Bellevue-Nya bellevue (90,07%), de 

två valdistrikt som hade högst valdeltagande i kommunvalet 2014? 

 

• Anser Ni att det finns andra områden i Malmö som är mer problematiska vad gäller 

valdeltagande? Hur är de problematiska? Hur arbetar ni i det/dessa områden? 

 


