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Abstract 
 

The purpose of this study is to examine and increase the understanding of how municipalities 

work to increase the voter turnout In the European Parliament elections, and if this work 

shows an effect. Through case studies of Helsingborg and Malmö, the aim of this study is to 

be an example of how other municipalities work on the turnout in the European Parliament 

election. The approach to conduct the study is through qualitative in-depth interviews with 

officials and politicians who organize the European elections in each municipality. Results 

show that the two municipalities have both similar and different work procedures and 

methods towards the voter turnout. Both municipalities work towards creating a functioning 

early voting system and to inform the residents on where, how and when they can vote. The 

study shows that these reasons might lead to an increased voter turnout in both municipalities. 

In conclusion, both municipalities have a certain proportion of local initiatives that contribute 

to an increased voter turnout.  
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1.Inledning 
 

Detta inledande kapitel ska ge en bakgrund till vad studien handlar om samt vilken 

problematiseringen det finns gällande valdeltagandet av Europarlamentsvalet. Det ska även ge 

en kännedom till varför ämnet är relevant att studera utifrån ett utomvetenskapligt och 

inomvetenskapligt perspektiv. Vidare i kapitlet kommer även syftet och frågeställningarna som 

ligger till grund för denna studie. 

 

 1.1. Problemformulering 

Demokrati är det begrepp som historiskt har präglat hela världen och fortsätter än idag att 

påverka det politiska styrelseskicket. Demokrati betyder folkstyre och är ett begrepp som 

används flitigt både i Sverige och i omvärlden för att beskriva den politiska makten där folket 

styr. Det finns en del olika demokratiska system i olika demokratiska stater. I Sverige avser den 

representativa demokratin det styrande politiska systemet. Detta innebär att folket styr genom 

partibaserad valdemokrati, där folkstyret sker genom fria och allmänna val. Denna politiska 

modell har gett svenska medborgare en rad rättigheter och möjligheter. De demokratiska valen 

som sker i Sverige med jämna mellanrum är den största återkommande händelsen som sker.  

I den svenska regeringsformen står det ”All offentlig makt utgår från folket” (RF: 1974:152) 

(Holmberg & Oscarsson: 2016:15).  Vilket innebär att medborgarna har möjligheten att kunna 

delta och rösta i de demokratiska valen som sker i landet. Valdeltagandet i Sverige har det 

forskats om länge och i den svenska valforskningen menar många att ett högt valdeltagande 

indikerar på ett välmående tillstånd för den representativa demokratin medan ett lågt eller ett 

sjunkande resultat på valdeltagande förknippas med att det finns brister i den representativa 

demokratins legitimitet (Holmberg & Oscarsson: 2004:15).  

 

I Sverige har vi blivit bortskämda med ett mycket högt valdeltagande i de allmänna valen, 

medan deltagandet i Europarlamentsvalet har varit lägre. År 2014, som var ett så kallat 

supervalår med både riksdagsval och Europarlamentsval, innebar dock en markant ökning av 

valdeltagandet, särskilt för personer under 50 år (SCB:2014). 

 

Det var 1979 som de direkta valen till Europarlamentet infördes, men det var inte förrän 1994 

som Sverige gick med i EU efter en folkomröstning. Sedan dess har det vart femte år 

genomförts ett val, men Europarlamentsvalet skiljer sig en del från de allmänna nationella 

valen. Det har uppmärksammats att valdeltagandet för Europarlamentsvalet under de senaste 
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30 åren förändrats i hela Europa. Valdeltagandet har sjunkit i många delar av Europa men 

Sverige är ett av de länder som påvisar motsatsen (SOU, 2007:84, 27).  Vilket skapar intresset 

för att studera detta år 2019 för att se om trenden kommer att fortsätt, och om denna ökning kan 

leda till speciella aktiviteter samt om kommunerna har en bidragande roll till denna trend.   

 

 

 1.2 Syfte och frågeställning 

  

Syftet och målet med studien är att bidra med en kunskap och en djupare förståelse för hur 

kommuner arbetar för att öka valdeltagandet för Europarlamentsvalet.  

Genom djupgående intervjuer med tjänstemän och politiker som arbetar inom respektive 

kommun gällande Europaparlamentsvalet och valdeltagande, ämnar studien även till att lyfta 

en diskussion om arbetet bör vara en uppgift inom kommunen och om detta hör ihop med deras 

demokratiuppdrag. På så sätt kan studien komma till nytta för diskussioner även i andra 

kommuner än det som studerats.  

 

För att uppnå syftet kommer följande frågor att ställas i relation till materialet i Helsingborg 

och Malmö: 

 

-Vilka lokala insatser har skett för att öka kommunens valdeltagande?  

 

-Vilka likheter och skillnader finns det i respektive kommuns arbetssätt och metod för att öka 

valdeltagandet?  
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1.3 Avgränsningar 

 

Studien är avgränsad till att utgå från att undersöka kommunens roll gällande valdeltagandet i 

Europarlamentsvalet i två kommuner i Skåne, Helsingborgs Stad och Malmö Stad. Studien 

kommer att begränsas i form av att endast undersöka på vilket sätt kommunerna arbetar lokalt 

för att öka valdeltagandet för endast Europarlamentsvalet. Studien begränsas ytterligare i form 

av att studien inte kommer att undersöka andra EU-medlemsländers valdeltagande. Studien 

kommer inte att undersöka på djupet hur de olika politiska partierna påverkat valdeltagandet. 

Det valda empiriska materialet ska användas för att svara på frågeställningarna till studien och 

kommer främst att fokusera på förklaringsorsaker till ett valdeltagande samt vad Sveriges 

kommuner och landsting kan arbeta med för att öka valdeltagandet.  

 

 1.4 Uppsatsens disposition  

 

Det inledande kapitel till studien ämnar ge en introduktion till ämnet, nämligen valdeltagandet 

i Sverige, hur kommunerna arbetar kring Europarlamentsvalet och ifall detta arbete är en 

bidragande faktor till ökningen av valdeltagandet i Sverige. Introduktionen skapar en 

diskussion för problemformuleringen av studien. Därefter presenteras syftet för uppsatsen och 

de primära frågeställningarna som ställs och besvaras under studiens gång. I det andra kapitlet 

görs en undersökning av tidigare forskning och teorianknytning kring valdeltagandet i Sverige 

och Europa. Detta för att ge läsaren en tydligare bild av studien och dess forskning.  I det tredje 

kapitel görs en redovisning av studiens metod och design, där fallstudien och de 

semistrukturerade intervjuerna förklaras och kritiseras. I kapitel fyra görs en presentation av 

intervjuernas resultat som analyseras och återkopplas till tidigare forskning och 

teorianknytning. I kapitel fem presenteras studiens resultat, syfte och frågeställningar som 

sedan diskuteras och slutsatser dras. Framtida forskning och studier diskuteras även i detta 

kapitel.  
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2. Tidigare forskning  
 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som anses vara relevant för studien av 

valdeltagandet för Europarlamentsvalet. Kapitlet kommer att presentera hur den ökade 

valutvecklingen i Sverige och hur den skiljer sig år resterande EU-länder. Kapitlet tar även upp 

hur kommuner kan arbeta för att öka valdeltagandet.   

 

 2.1 Positiva ökningen – Europarlamentsvalet  

Valet till Europarlamentet har regelbundet hållits vart femte år sedan 1979, genom åren har 

medlemsländerna succesivt ökat och deltagandet till valet har förändrats bland 

medlemsländerna. Väljarbeteendet och deltagandet för Europarlamentsvalet har länge studerats 

och diskuterats och det är ett val som inte har ett lika högt valdeltagande som riksdagsvalet i 

Sverige. Dock skiljer sig Sverige från många andra medlemsländer när det gäller valdeltagandet 

i EU-valen. Det var efter supervalåret 2014 som en del forskning genomfördes gällande 

valdeltagandet där statsvetaren Henrik Oscarsson och Linda Berg skriver i sin rapport 

”Supervalåret 2014” att valdeltagandet för majoriteten av länderna i övriga Europa har på en 

längre sikt visat en tydlig nedgång. Resultatet visar att det är en skillnad från det första 

Europaparlamentets direktval år 1979, där valdeltagandet låg på nästan 62 procent för hela EU 

jämfört med de senaste siffrorna 42,61 procent (Berg & Oscarsson, 2004:20). Det innebär att 

valdeltagarutvecklingen har i sin helhet gått från att vara hör i Europa till att på senare tid avvika 

och övergår till en nergående trend. Dock visar denna trend som tyder på att valdeltagandet har 

sjunkit i Europa att Sverige har istället avvikit från en negativ till en snarare positiv trend, vid 

de två senaste valen har Sveriges valdeltagandesiffror för Europarlamentsvalet ökat. Det 

uppmättes som det högsta valdeltagandet för parlamentsvalet hittills. Det senaste resultatet för 

valdeltagandet i Sverige gällande Europarlamentsvalet visade 51,07 procent vilket är en bra 

avvikelse från det första EU-valet som genomfördes i Sverige som låg på 41,63 procent år 

1994(Se figur 1.1). De ökade siffrorna tyder på att Europarlamentsvalen har med åren blivit 

mer intressanta och betydelsefulla i valdemokratin. Den tydligaste faktorn gäller främst synen 

på hur viktiga valen är samt vilka bidragande faktorer som sker i landet som kan ge en effekt 

till ett ökat valdeltagande (Oscarsson & Holmberg 2011: 22). 
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Data: SCB:2014 

 

 2.2 Kommunens arbete  

 

Valen som genomförs ger medborgarna möjligheten att påverka politiken och delta i beslutet 

för vem som ska företräda Sverige i Europarlamentet. Det är därför viktigt att medborgarna är 

delaktiga och påverkar de politiska besluten. I sitt programarbete ”Rätt att rösta” ger Sveriges 

kommuner och landsting konkreta förslag på hur kommunerna i Sverige kan arbeta för att 

främja en dialog och öga medborgarens delaktighet och inflytande i politiken (SKL, 2009:4). 

Kommunerna har en viktig roll när det kommer till hur valen ska genomföras, där bland annat 

förtidsröstningen, tillgänglighet och ansvar för vallokaler är bland det viktigaste arbetet. Dock 

har kommunerna även ett ansvar för att sprida information till invånarna angående valet, dess 

innebörd, hur de kan rösta, var och när. Det innebär att kommunen kan göra 

informationssatsningar för att nå ut till allt fler medborgare och motivera dem till att rösta som 

i sin tur kan leda till att valdeltagandet ökar (SKL, 2009:6). Kommunernas arbete för att öka 

valdeltagandet kan dels ske genom det praktiska arbetet, vilket innebär ordna vallokaler som är 

tillgängliga och öppna för alla medborgarna att rösta. Arbetet för att öka deltagandet kan ske 

genom spridning av information på diverse kommunikationskanaler och massmedier, 

kommunen kan bland annat sprida information om valet på sin webbsida, tv-radiokanaler, skapa 

dialoger och mötesplatser som kan nå ut till en större grupp medborgare. SKL ger även förslag 

till kommunen som kan anställa val- eller samhällsinformatörer vars specifika uppgiften att 

sprida information om valet, vikten av medborgarens röst i valet men även hur och vart de kan 
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rösta. Valinformatörerna kan även komma från föreningar som kommunen skapar samarbeten 

med under just valberedningen. Dessa föreningar kan nå ut till grupper som tillexempelvis är 

förstagångsväljare, individer med utländsk bakgrund eller de medborgare som inte har ett 

intresse till valet. Föreningarna och valinformatörerna kan hjälpa kommunen med att hitta 

plattformar som kan ge ett intryck och inflytande på bostadsområden som i vanliga fall har ett 

lågt valdeltagande (SKL, 2009:11–12). Föreningarna tillsammans med kommunen anordna 

möteskvällar och föreläsningar om demokrati, hur det svenska politiska systemet fungerar, hur 

valen går till samt vilka partier som finns inom kommunen (SKL, 2009:12–13). Ett exempel på 

ett projekt som genomfördes i Malmö Stad år 2006 var projektet ”Valinformation” där 

kommunen i samarbete med flera föreningar fick i uppdrag att sprida valinformation. Under 

projektet rekryterades en del lokalt etablerade individer som utbildades om valet för att sedan 

gå ut i kommunen och sprida information genom sociala medier, knacka dörr, skapa 

mötesplatser och anordnade debatter i de valdistrikt som har sen tidigare haft lågt 

valdeltagande. Resultatet ledde till att valdeltagandet i dessa distrikt som var med i dessa 

satsningar hade ökar i Malmö Stad (SKL, 2009:14). Dock är det inte endast föreningarna och 

dess val-och samhällsinformanter som har en viktig roll gällande ökningen och arbetet av 

valdeltagandet. Skolorna inom kommunen har ett viktigt demokratiuppdrag för att lära ut till 

ungdomar och framtida förstagångsväljare om de val som finns i Sverige. Genomförandet av 

skolval är gynnande då det kan engagera ungdomar till att lyfta och diskutera viktiga 

samhällsfrågor, som kan öka intresset för ett deltagande i framtida val (SKL, 2009: 13). 

Valnämnden kan även få utökade uppdrag för att stärka demokratin och arbeta med 

valdeltagande, där bland annat nämndens ledamöter kan arbeta tillsammans med föreningsliv 

och bjuda in politiker för att diskutera valdeltagande (SKL,2009:14). 
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3. Teoretiskt ramverk 
I följande kapitel presenteras Oscarssons och Holmbergs teoretiska förklaringar till variationer 

i politiskt deltagande som kommer att användas i studien för att besvara de utvalda 

frågeställningarna. Eftersom det inte finns mycket tidigare forskning till hur kommuner arbetar 

med valdeltagandet för Europarlamentsvalet på lokal nivå så ska detta kapitel ge en tydligare 

inblick för vilka förklaringar det kan finnas gällande det höga valdeltagandet.  

 

 

3.1 Valdeltagandet i Sverige 

Valdeltagande och väljarbeteende är ett ämne som har länge studerats både i Sverige och runt 

om i världen. Det finns en del klassiska studier som förklarar politiskt deltagande i allmänheten 

och valdeltagande. I boken Svenska väljare (2016) skriver Henrik Oscarsson och Sören 

Holmberg vilka teoretiska förklaringar som finns till ett politiskt deltagande. Dessa förklaringar 

kan vara bakomliggande orsaker till ett lågt respektive ett högt valdeltagande. Oscarsson och 

Holmberg menar även att valdeltagandet för riksdagsvalet och Europarlamentsvalet skiljer sig 

åt en del och att det kan bero på tre förklaringar. De kategorier av förklaringar som diskuteras 

är: institutionella förklaringar, som besvarar frågor om varför just valdeltagandendenivåer 

skiljer sig åt mellan olika politiska system. Kontextuella förklaringar, som förklarar varför 

valdeltagandenivåer skiljer sig åt mellan olika geografiska områden eller sociala miljöer men 

även mellan olika val inom samma system. Den sista förklaringen är individförklaringar ger 

svar på varför vissa medborgare väljer att rösta medan andra inte väljer att gå och rösta 

(Oscarsson & Holmberg, 2016:49).  

 

3.1.1 Institutionella förklaringar  

De institutionella förklaringarna handlar om hur det politiska valsystemet är utformat samt hur 

valadministrationen ser ut och fungerar (Oscarsson & Holmberg, 2016:61). Bland annat kan ett 

lands valsystem och dess förutsättningar för röstning påverka valdeltagandet. Exempelvis så 

tenderar ett majoritetsval i enmansvalkretsar att ha ett lågt valdeltagande tillskillnad från ett 

proportionellt valsystem som leder till ett högt valdeltagande (Ibid). Anledningen till att det 

proportionella valsystemet leder till ett högt deltagande är på grund av att väljaren har 

möjligheten att välja ett parti som ligger i linje med väljarens personliga åsikter som även gör 

att väljaren röstar. Det finns även vissa institutionella ordningar som kan påverka deltagandet, 



 13 

dessa ingår i valadministrationen av valet.  Vid ett majoritetsval så är det oftast två partier som 

har chansen till en så kallad vinst och i en enskild valkrets är endast vinnarnas röst viktig. Det 

innebär också att ju mer avgörande väljarens röst är i ett val ju mer villig är väljaren till att 

rösta.  

Andra institutionella ordningar som påverkar deltagandet är bland annat tvång, 

majoritetsvalsystem, förtidsröstning, förtidsregistrerade väljare men även spärrar in till 

parlamentet, tvåkammarsystem, val mitt i veckan men även vinterval (Oscarsson & Holmberg, 

s. 61).  Oscarsson och Holmberg förklarar att institutionella faktorer så som införandet av 

generösa förtidsröstning system och gemensamma valdagar kan ligga i samspel för 

medborgarens vilja och intresse av att vilja rösta (Ibid:61-62).  Ytterligare faktorer som kan 

påverka valdeltagandet i en positiv inriktning kan vara införandet av obligatorisk röstplikt, som 

gör det möjligt för en större andel medborgare att delta i valen. Det framkommer även att de 

institutionella reformer är det mest effektivaste sättet när det kommer till arbetet av att höja 

valdeltagandet, dessa är bland annat röstplikt, sänkta riksdagsspärrar och justering av 

möjligheten för medborgare att rösta via nätet men även sänkt rösträttsålder (Ibid:63). Dessa 

faktorer skulle kunna bidra till ett ökat valdeltagande.  

 

3.1.2 Kontextuella förklaringar  

Denna kategorisering tyder på att individens sannolikhet till att vilja rösta i riksdagsval beror 

på de sociala och politiska omständigheterna (Oscarsson & Holmberg, 2016:57). Det innebär 

att individens sociala och politiska omgivning påverkar människans val till att rösta. De social 

och politiska kontexterna skiljer sig åt. De sociala kontexterna förklarar individens sociala 

omgivning. Är väljaren omgiven av ett högt deltagande där många röstar och röstandet 

uppfattas som ett normalt beteende samt där den så kallade demokratianadan finns då påverkar 

det väljaren positivt (Ibid:58). När det kommer till den sociala kontexten så menar också 

statsvetaren Per Strömblad att individen påverkas av den sociala miljön beroende på vilken 

kontext den befinner sig i. Strömblads kontextanalyser visar att områdesarbetslöshet och 

bostadsområde kan både ha positiva och negativa effekter. Bor individen i ett invandrartätt 

bostadsområde där det finns en del lokala åtgärdsprogram så kan det resultera i att individen 

exponerats för sådana budskap som kan resultera till ett positivt valdeltagande (Strömblad, 

2003:57). Han menar att en tänkbar förklaring till detta är hur omgivningens karaktär ser ut, där 

bland annat informationsflödet från den politiska sfären och hur aktiv valkretsen är i ett viss 

lokalt område kan påverka individens beslut till röstning (Strömblad 2003:16, 22-24).  
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Vid förklaring av de politiska kontexterna så utgår deltagandet bland annat ifrån ifall det är 

viktiga val, engagerade valkampanjer och en hög grad av partisammanhållning (Oscarsson & 

Holmberg, 2016 s. 59). Det är även den politiska kontextuella förklaringen som har utmärkts 

sig vara betydelsefull vid möjligheten till ett högre valdeltagande. Finns det en spänning till 

valet att tillexempelvis regeringsmakten står på spel eller nationen står inför viktiga ideologiska 

vägval så kan det motivera en del medborgare till att vilja rösta (Oscarsson & Holmberg, 

2016:59-61).  

 

3.1.3 Individförklaringar 

Den sista förklaringen, individförklaringar handlar främst om skillnaderna i resurser och 

motivation mellan diverse grupper och individer. Förklaringen delas upp i två kategorier, 

nämligen resurserförklaringar och motivationsförklaringar. Resursförklaringarna beskriver 

individens sociala status där faktorer så som klass, utbildning yrke, inkomst påverkar ifall 

individen beslutar sig för att rösta vid val. Oscarsson och Holmberg menar att en tjänsteman 

inom kommunen har en större sannolikhet till att rösta i val än en arbetare och en högutbildad 

skulle i större utsträckning rösta än en lågutbildad (Ibid:51-52). Har individen även en stark 

social integration så kan det även leda till deltagande vid val (Ibid:51).  

Den andra kategorin är motivationsfaktorer som förklaras utifrån individens egenskaper och 

individuella drivkrafter som ligger bakom viljan till att delta i val. Dessa beskrivs i form av 

individens personliga intresse och engagemang för politik, konsumtionen av politiska nyheter 

via olika nyhetskanaler och medier (Ibid:51). Upplever medborgaren en form av plikt till att 

rösta i val och att det är meningsfullt så genererar det till ett deltagande (Ibid:53).  

Tabell 2. Kategoriseringen av förklaringarna till variationer av valdeltagandet  
Institutionella förklaringar Valsystem 

Valadministration  
Valdagarnas placering 

Enkammarsystem;proportionella 
valsystem; gemensam valdag för lokala och 
nationella val; söndagsval; vårval och 
höstval; låga spärrar, ordning på 
röstlängder; förtida röstningssystem; val av 
relativt sällan; röstplikt  

 Kontextuella förklaringar Politisk kontext  
 
 
 
 
Social kontext 
 

Viktiga och spännande val; hög ideologisk 
polarisering; tydliga skillnader mellan 
politiska alternativ; engagerade 
valkampanjer; hög grad av 
partisammanhållning  
 
Högt deltagande, stora politiska resurser och 
hög grad av motivation i individens nära 
sociala omgivning; rekryterande nätverk.  

Individförklaringar Resursförklaringar(tid,pengar, 
medborgerliga färdigheter) 
 
 
 
Motivationsförklaringar  

Hög social status (med avseende på t.ex. 
kön, klass, yrke, utbildning, inkomst); Stark 
social integration (ålder, svensk-född, 
gift/samboende, stort socialt nätverk, 
förvärvsarbetande); politisk kunskap 
 
Partiidentifikation; politiskt intresse; 
konsumtion av politiska nyheter; ideologisk 
extremism; röstpliktskänslor  
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(Oscarsson & Holmberg: 2016) 

 

 

3.2 Diskussion av tidigare forskning och teori  

Den tidigare forskningen ska ge en tydlig översikt till varför valdeltagandet för 

Europarlamentsvalet är ett ämne som är intressant att undersöka på lokal nivå. Det ska även ge 

en förklaring till hur kommunerna kan arbeta för att höja valdeltagandet enligt Sveriges 

kommuner och Landsting. Som tidigare nämnt så är ämnet valdeltagandet ett efterforskat ämne 

som Holmberg och Oscarsson (2016) beskriver påverkas utifrån tre olika förklaringar. Dessa 

förklaringar är uppdelade i tre olika kategorier som står till grund för vilka förklaringar, 

motiveringar och orsaker som är bakomliggande hos individen när det kommer till att rösta 

eller inte rösta i val. Dessa kommer att tas till hänsyn och användas genom studiens analys, 

detta för att ge en tydligare förståelse för kommunens arbete gällande valdeltagandet. Samt om 

det kan återkopplas till förklaringarna. Utöver de tre förklaringarna som påverkar 

valdeltagandet så avser studien att undersöka kommunens arbete när det kommer till ökningen 

av valdeltagandet och ifall det är något de eftersträvar vid arbetet av val. Därför kommer 

intervjuerna att analyseras och användas för att kunna svara på frågeställningarna som ställts i 

syfte till studien.  

 

 

4.  Metod och material  
 

Studiens metod-och materialkapitel är uppdelat i två delar. Den första delen diskuterar 

metodvalet för studien och vilka problem som kan uppstå i samband av valet av metoden. Den 

andra delen i detta kapitel diskuterar studiens design och material, där bland annat 

intervjupersonerna presenterar som ligger i grund för studiens resultat. Vidare diskuteras även 

vilka problem, styrkor och svagheter som går att finna i det insamlade empiriska material. 

 

4.1 Forskningsdesign 

Studien jämför två kommuner, nämligen Helsingborg Stad och Malmö Stad. Uppsatsen 

kommer att genomföras med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod. Valet att genomföra en 

jämförande kvalitativ studie istället för en kvantitativ är på grund av att undersökningen och 

dess frågeställningar är anpassade till att enbart undersöka två kommuner på lokal nivå. 
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Intervjuerna är djupgående och tillåter respondenterna att tala fritt, det kan ge tillgång till 

information och fakta som annars inte har funnits vid kvantitativ forskning. Valdeltagande och 

dess forskning är ett stort och brett ämne som har studerats under många decennier, därför har 

det varit viktigt att välja rätt studie som framför tjänstemännens och kommunpolitikernas 

åsikter ett tydligt och korrekt sätt.  

 

Designen som har använts i denna studie är en komparativ fallstudie där de båda kommuners 

arbete och bidrag till ett ökat valdeltagande undersöks och jämförs (Bryman, 2008:72). 

Anledningen till varför Helsingborgs Stad och Malmö Stad undersöks i studien är dels på grund 

av tids och platsbrist. Det är även två kommuner som ligger nära varandra demografiskt vilket 

gör det möjligt att komma i kontakt med kommunerna samt samla in material som anses vara 

hanterbart. Hade det varit en större mängd kommuner med en större demografisk spridning så 

hade forskningsmetoden möjligtvis behövts tänkas om för att hantera mer insamlat material.   

 

Metodvalet till studien övervägdes och utgick främst ifrån den metod som ansågs kunna besvara 

frågeställningarna i studien. Hade studien genomförts med en kvantitativ forskningsmetod så 

hade bredden till det insamlade datamaterialet krävt att valdeltagandet undersöks på nationell 

och internationell nivå samt en statistisk jämförelse mellan olika länder och vilka faktorer som 

kan ha påverkat deltagandet vid val. Detta hade därför krävt andra frågeställningar och en mer 

omfattande studie. Det hade även missat studiens kärnpunkt nämligen kommunens lokala 

insatser gällande ökningen av valdeltagandet. Det erhållna resultatet från denna studie ska 

förhoppningsvis kunna användas för framtida forskning när det kommer till valdeltagandet för 

Europarlamentsvalet, mer specifikt kan studien ge exempel på hur andra kommuner kan arbeta 

för att förbättra och öka sitt valdeltagande. På grund av aktuella avvikelser och händelser som 

framkom under studiens gång, gällande intervjuerna, så kan studiens metod vidareutvecklas till 

en triangulering i form av observationer. Men även analysering av styrdokument och fler 

intervjuer med politiker i respektive stad för att konstatera att resultatet inte är statistiskt 

underställt det gör även så att uppsatsen når en högre generaliserbarhet.  

 

 

4.2 Fallurval  

Studiens frågeställningar ska besvaras med hjälp av kvalitativa djupgående intervjuer som 

genomförs med tjänstemän inom valkansliet och förtroendevalda politiker inom respektive 

kommun. Kommunerna som valdes till denna studie ligger till grund för uppsatsen och dess 
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resultat. Kommunerna befinner sig i Skåne och ligger inte långt ifrån varandra geografiskt. 

Malmö stad är en större kommun och skiljer sig en del i befolkningsmängden tillskillnad från 

Helsingborgs stad. Denna skillnad kan även påverka studiens resultat där arbetet och skillnaden 

mellan kommunens arbete bör framkomma. Det kan leda till att det insamlade materialet från 

Malmö stad kan ha en större omfattning i form av material och tyda på en större skildring. Det 

blir därför viktigt att ta hänsyn till vad som ska begränsas i materialet. Urvalet av informanterna 

har baserats på de tjänstemän som arbetar i kommunen, men som även har till uppdrag att vid 

sidan om sin ordinarie tjänst arbetar med genomförandet av valet. Valet att intervjua de 

förtroendevalda politikerna som sitter inom kommunen var ett val som är relevant och 

meningsfullt för studien (Bryman, 2010:395). Eftersom tjänstemännen är anställda inom 

kommunen och bekanta med arbetet gällande valet så bör och förväntas de även svara på frågor 

som rör just demokrati, inflytande och valdeltagande. Tjänstemännen valdes utifrån ett målstyrt 

urval då det är tjänstemän som anses vara relevanta för de forskningsfrågor som formulerats 

och ska besvaras (Ibid: 392). De förtroendevalda politikerna inom kommunen valdes också 

utifrån ett målstyrt urval, detta för att lyfta en diskussion om arbetet för valdeltagande är 

kommunens roll eller politikernas.  

 

De förväntningar jag har vid genomförandet av studien och dess intervjuer är att Malmö stad, 

som är en större kommun, kan ha mer material och ett större arbete gällande valdeltagande 

inom kommunen än vad Helsingborgs stad har. Blir fallet sådant så är det extra viktigt för 

forskaren att avgränsa sig och endast använda sig av det material som anses vara relevant och 

viktigt för uppsatsen.  

 

4.3 Insamling av data: semistrukturerade intervjuer  

Kvalitativa intervjuer är en förekommande och framträdande metod som används i 

genomförandet av fallstudier. Det är en metod som lägger en större tyngd på respondenternas 

egna uppfattningar, synssätt och ståndpunkter gällande dess arbete för ökningen av 

valdeltagandet (Bryman, 2010:412–413). De kvalitativa intervjuerna är även flexibla och 

följsamma då de baseras på respondenternas svarskälla. Intervjuerna genomfördes i form av 

semistrukturerade intervjuer som ger ett utrymme och frihet för respondenterna att utforma sina 

svar på eget sätt. Det ger även forskaren möjligheten att under intervjun ställa följdfrågor som 

anknyter till svaret respondenterna givit (Ibid:415). Denna metod syftar även till utformningen 

och användningen av en intervjuguide, som ska skapa ett visst mått av ordning av det tema och 

de frågor som berörs. Frågorna skapades under förutsättningen att vara öppna och fria och inte 
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alltför specifika, detta för att ge respondenterna ett större utrymme för alternativa idéer, synsätt 

och följdfrågor (Ibid:419)  

Intervjuguiden strukturerades upp i fyra olika delar, nämligen valnämndens roll, politikernas 

arbete och betydelse, kommunens arbete och valdeltagande. Detta för att kunna sammanställa 

material och empiri och svara på frågeställningarna till studien. Intervjuguiden finns tillgänglig 

som bilaga 2. Vid intervjuandet av politikerna så användes liknande frågeställningar, dessa var 

dock i syfte om att ta reda på vad för synsätt politikerna har gällande valdeltagandet och ett 

framtida samarbete med kommunen. 

 

De strukturerade intervjuerna skedde via både direkt intervjuer, det vill säga inbokade möten 

där författaren och respondenterna träffas på bestämd tid och lokal och telefonintervjuer. 

Anledningen till att telefonintervjuer blev ett alternativ är på grund av att tiden inte fanns till ett 

genomförande av direktintervjuer och då blev telefonintervjuer den intervjumetoden med bäst 

förutsättningar.  Fördelen med telefonintervjuer är lättare att hantera och respondenternas 

påverkas inte lika mycket av intervjuaren, där intervjuarens klass, ålder eller etniska bakgrund 

framkommer. Men det kan också leda till att forskaren inte kan se respondenternas 

ansiktsuttryck och ifall de röjer undan information eller reagerar på ett speciellt vis (Ibid: 208-

209).  

 

Dock kan det förekomma en del risker vid genomförandet av en kvalitativ metod, som kan 

påverka resultatet. De främsta riskerna som jag var medveten om vid genomförandet av 

intervjuerna var att respondenterna möjligtvis inte skulle kunna ge svaret jag hade önskat att få. 

Detta kan bero på olika faktorer från tjänstemännen och politikernas synsätt och tolkning. För 

att undvika misstolkningar och missförstånd så uppsöktes och kontaktades de tjänstemän och 

politiker som ansågs vara rätt kandidater för studien. En ytterligare bristning som kan 

förekomma vid intervjuandet av kandidaterna är att kandidaterna beslutar sig för att inte delta, 

eller säger att deras uttalanden inte ska vara med i studien. 

  

4.3.1 Etiska överväganden  

Genom studien och intervjuerna som tog plats behövde även vissa etiska riktlinjer finnas. Etiska 

riktlinjer så som informationskrav, samtyckeskrav, konfidentionalitetskravet och 

nyttjandekravet har varit viktiga ståndpunkter vid genomförandet av intervjuerna (Bryman, 

2010:132). Detta för att skydda de berörda i studien. Det var en viktig uppgift att informera 

tjänstemännen och politikerna om studiens syfte och de villkor som medföljde i deltagandet av 
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studien. De skulle även känna till att de själva hade rätten till att besluta över sin medverkan 

om det inte kändes rätt eller ifall det var obekvämt för informanterna (Bryman, 2010:132). De 

kunde själva välja att avbryta intervjun utan att det påverkar dem, de fick även själva bestämma 

ifall informationen som nämndes eller togs upp under intervjun skulle uteslutas från studiens 

undersökning (Ibid:137). Första kontakten som skedde var via mail där det tydligt framgick vad 

studien undersöker, där det påpekades att medverkan till denna studie var frivillig. 

Informanterna var medvetna om vad studien undersökte samt att uppgifterna som samlades in 

ska endast användas i studiens ändamål.  

 

4.3.2 Reliabilitet och validitet  

För att upprätthålla en hög validitet och reliabilitet så har det varit viktigt att vid arbetet och 

utformningen av studien använda sig av sanningsenligt och pålitligt material. Det har därför 

varit viktigt att genom studien granska källorna, metoderna och den design som använts för att 

besvara studiens frågeställningar. Arbetet som har utformats har inte en bred forskningshorisont 

vilket leder till att varje intervju genomförs noga och sker på samma vis, samt att det återkopplas 

till teorin och den tidigare forskningen för att få fram ett resultat med hög reliabilitet och 

validitet (Bryman, 2010:160-161). Alla respondenter som har deltagit i intervjun har blivit 

försäkrade om att samma intervjufrågor ställts och detta specifikt för att försöka nå en hög 

validitet som eventuellt kan replikeras vid vidare studier. Det är därför viktigt att beskriva 

tillvägagångssättet så utförligt som möjligt, en hög reliabilitet i studien betyder en frånvaro av 

systematiska och slumpmässiga fel (Bryman, 2010:49 & Esiasson et al, 2017:61). Vanligtvis 

så påverkar reliabiliteten och replikeringen varandra, ju starkare reliabilitet ju enklare är det för 

andra forskare att genomföra samma studie. Det kan därför vara utmaning för forskaren att 

uppnå en fullständig replikerbarhet vid intervjuer då den sociala miljön förändras ständigt och 

respondenternas kunskaper och erfarenheter kan påverka resultatet. Det insamlade materialet 

och resultatet kan bli annorlunda beroende på vem författaren är och genomför studien 

(Bryman, 2010:51).  

 

 

4.3.3 Studiens informanter 

Studien har till avsikt att lyfta en diskussion om valdeltagande bör vara en uppgift inom 

kommunen och om detta hör ihop med deras demokratiuppdrag. Detta sker främst genom 

kvalitativa intervjuer med tjänstemän och politiker som arbetar inom respektive kommun 

gällande Europaparlamentsvalet, valdeltagande och frågor som berör ämnet.  
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De kandidater som tillfrågades till studien är tjänstemän och politiker som arbetar aktivt med 

Europarlamentsvalet. Totalt tillfrågades femton personer, men enbart sju personer valde att 

ställa upp på en intervju. Det problem som uppstod när det kommer till intervjuerna är att 

majoriteten av de som tillfrågades till att ställa upp på intervju inom respektive kommun var 

inte villiga till att delta då de ansåg att ämnet inte berör dem. Detta var vanligt bland både 

tjänstemännen och de förtroendevalda politikerna. I Helsingborgs stad ställde sammanlagt fyra 

respondenter upp, två arbetar som tjänstemän inom kommunen arbetar inom valkansliet och 

valnämnden under valperioden. En respondent är en förtroendevald politiker och ledamot för 

kommunfullmäktige varv den fjärde respondenten är en förtroendevald politiker som arbetar 

med valet lokalt men som även sitter i riksdagen.  

 

I Malmö stad gick tre tjänstemän från kommunen med på en intervju, en arbetar inom 

valkansliet och resterande två är förtroendevalda politiker som tidigare har arbetat inom 

valnämnden. De förtroendevalda politikerna har erbjudits anonymitet och varenda en av 

respondenterna har fått fiktiva namn, dess arbetsplatser har också ändrats vid begäran. Detta då 

de intervjuade inte vill att personliga uppgifter ska stå med i studien. Jag har då utlovat den 

högsta graden av anonymitet som jag kan erbjuda, där informantens fullständiga namn inte 

kommer att nämnas och ingen utomstående kommer att få se över personliga uppgifter. Dock 

anges det vilket politiskt parti samt vilken stad som de arbetar i, detta för att kunna svara på 

studiens frågeställningar samt ett perspektiv på vad studien kan bidra till vid vidare forskning.  

 

De tjänstemän och politiker som valde att ställa upp på intervju:  

 

Helsingborg stad:  

 

Cecilia Holm, Ordförande i valkansliet i Helsingborgs kommun samt projektledare inom 

valnämnden och tjänsteperson på Stadsledningsförvaltningen i Helsingborg.  

 

Lena Emgård, koordinator och projektledare för förtidsröstningen i Helsingborgs kommun och 

tjänsteperson på Stadsledningsförvaltningen i Helsingborg.    

 

Birgitta Larsson, riksdagsledamot för Moderaterna, ledamot i Socialutskottet och suppleant i 

Civilutskottet. Ansvarar även för organiseringen av Europarlamentsvalet i Helsingborgs 

kommun för Moderaterna.  
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Peter Löfqvist, ledamot i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna i Helsingborg.  

 

 

 

Malmö stad:  

Daniel Olsson, valchef i Malmö kommun och tjänsteperson på Stadskontoret i Helsingborg.  

 

Anna  Jönsson, förtroendevald inom Malmö Stad för Socialdemokraterna. 

 

Jonas Grön, förtroendevald ledamot för Vänsterpartiet inom valnämnden men även utredare 

inom Överförmyndarenheten inom Malmö Stad.  
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5. Resultat och analys 
 

I detta kapitel redovisas resultatet av det insamlade materialet från de semistrukturerade 

intervjuerna som genomförts. Kommunerna kommer att presenteras en och en för att sedan 

använda det teoretiska ramverket som presenterats i kapitel 3.1(Se tabell 2), detta för att i vidare 

avsnitt genomföra en resultatsammanfattning som ska förtydliggöra resultatet och analysen.   

 

5.1 Helsingborgs stad 

 

5.1.1 Lokala insatser som sker inom kommunen- Tjänstemännen 

I detta avsnitt redovisas tjänstemännens arbete gällande Europarlamentsvalet och vilka lokala 

insatser som sker för att öka valdeltagandet.  

Tjänstemännen som intervjuades från Helsingborgs stad var tydliga med att förklara vad för 

uppgift valnämnden har när det kommer till förberedning av valet. Samt vilket uppdrag de 

delegerar vidare till valkansliet, som i sin tur ska genomföra uppdraget och det administrativa 

kring valet.  Det som var ett återkommande ämne under intervjun var att kommunen i dagsläge 

inte har ett specifikt uppdrag för att höja valdeltagandet.  

 

”Vi har inget sådant uppdrag när det kommer till valnämnden, vi jobbar endast 

med att sprida information. Det är ett generellt uppdrag för oss att endast tala om 

var, när och hur. Samt att skicka ut information till alla hushåll i Helsingborg 

gällande Europarlamentsvalet som talar om var, när och hur de kan rösta. Det är 

ett sätt för oss att tala om för medborgarna”.- C. Holm 2019.  

 

Holm och Emgård berättar att kommunen och valnämnden inte har något uppdrag eller projekt 

vars syfte är att öka valdeltagandet inom kommunen. Vidare talar de om att informationen som 

går ut till hushållen med ska indirekt ge medborgaren en möjlighet att vilja välja i val, det vill 

säga valet att ta sig till en vallokal och rösta. Detta tyder på att kommunen arbetar för att 

informera och sprida informationen till medborgarna.  

 

”Tillgänglighet och förtidsröstningen, innan hade vi poströstningen. Sen 

kommunerna tog över arbetet av förtidsröstningen så har man i Helsingborg minst 

tredubblat, möjligheterna att kunna förtidsrösta jämfört med den tidigare 
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poströstningen. Väl spritt genom hela kommunen och bra tillgänglighet. Sen en 

annan faktor som påverkar är att det finns nya partier som har etablerats i samma 

veva men som också har ökat sitt röstantal” -C. Holm 2019. 

 

 

Holm ansåg att en av faktorerna till det ökade valdeltagandet har mycket med arbetet som 

kommunens administrativa arbete att göra. Ökad tillgänglighet samt anordningen av 

förtidsröstningen är en viktig faktor till varför valdeltagandet har ökat. Val är ett omtalat ämne 

men det är även skol-och fritidsförvaltningen som pratar med unga, ger en viss spridning av 

information. Detta var något som båda tjänstemännen var enade om. Ingen av dem antydde att 

kommunen bör ha större uppgifter eller insatser som kan öka valdeltagandet, det framkommer 

tydligt under mötet att de inte samarbetar med föreningar eller större organisationer. Inom 

kommunen så finns Europa Direkt, som är den kanal som arbetar med att informera 

medborgarna i Helsingborg kring EU- valet och vad de jobbar med. Men det är inga större 

samarbeten i form av att gemensamt öka valdeltagandet finns till.  

 

Båda respondenterna förklarade att kommunen inte använder sig av någon form av 

masskommunikation, de förklarar att det är främst traditionella medier som används i form av 

broschyrer som skickas hem till invånarna inom kommunen. Det är ett beslut som har tagits av 

kommunen att inte lägga kostnader på dagspress. Kommunens hemsida och broschyrer är den 

främsta informationskällan gällande Europarlamentsvalet.  

 

”Det är sällan några problem med att nå ut, det räcker med att vi går ut på vår 

hemsida. Det är främst partiernas ansvar till att gå ut och jobba och visa vad de 

vill. Vi ordnar så att det finns mycket möjligheter för medborgarna att kunna ta 

sig till vallokalerna samt informera när valet sker.” -C. Holm, 2019 

 

Det är tydligt att kommunen anser att arbetet för att öka valdeltagandet på lokal nivå är främst 

politikernas ansvar men att kommunens ansvar är endast det valadministrativa arbete som finns 

till. De göra valet möjligt och skapa ett valsystem som är tillgängligt för alla medborgare inom 

kommunen. Tjänstemännen tyder på att kommunens främsta uppgift är den administrativa 

delen vid valet, att anordna vallokaler, skapa tillgänglighet och dela med information om var 

medborgarna kan rösta kan kopplas till ett institutionella och kontextuella förklaringar. Detta i 

den mån att valadministrationen faller under denna gren men även att informationen som 
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kommunen skickar ut till invånarna inom kommunen kan motivera medborgarna utifrån den 

social kontexten och i sin tur öka valdeltagandet.  

 

 

5.1.2 Politikernas syn på de lokala insatserna som sker gällande valdeltagandet  

 

När det kommer till politikernas roll i arbetet av valdeltagandet så får jag följande svar:  

”Som kampanjledare har min uppgift varit att samordna alla kampanjer. 

Morgonkampanj med utdelning av kaffe, dörrknackning, lunchkampanjer, 

fredagskampanjer samt besök av toppkandidater där jag ordnar studiebesök och 

lunchmöten. Utdelning av material och uppsättning av affischer. Partiet arbetar 

främst med att synas i hela staden och sprida budskap. Fokus har skett på det 

personliga mötet och samtalet samt att vi har en tydlig kommunikation via sociala 

medier” – B. Larsson, 2019 

 

Det framkommer tydligt att det finns en rörelse bland politikerna lokalt, engagemanget i form 

av valkampanjer och sociala rörelser är viktigt för politikerna. Under intervjun nämns även att 

det kan vara positivt ifall kommunerna också tar ett större ansvar och engagerar sig i kampanjer 

eller projekt som kan öka valdeltagandet lokalt för Europarlamentsvalet. Respondenten menar 

att det inte endast är de politiska partierna som har ett ansvar i valdeltagandet.  

 

Vidare talar respondenten om att tilltro är en viktig faktor till ökningen av valdeltagande:  

 

”Att man känner att ens röst spelar roll ökar nog valdeltagandet. Att man har tilltro 

till det politiska systemet likaså. Även tilltron till politiker” - B. Larsson, 2019 

 

Peter Löfqvist har en annorlunda syn på vem ansvaret ligger hos vid att höja valdeltagandet:  

 

”Det är viktigt att invånarna i Helsingborg känner att de kan lita på både 

kommunen och på politikerna, de ska känna sig trygga i det svenska politiska 

systemet. Vi kan inte endast utgå från att politikerna ska göra allt, vi arbetar för 

att höja valdeltagandet i de distrikt som vi vet gynnar vårt parti. Det är kommunen 

som bör nå ut till andra områden för att skylta om ett val” -P.Löqvist, 2019.  
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Det politiska systemet är en viktig faktor enligt tjänstemännen från kommunen men även från 

de förtroendevalda politikerna, man får en tydlig bild av vilka åsikter och synpunkter på vem 

ansvaret bör vara gällande arbetet för valdeltagandet.  

Vidare diskuteras det vad som är den effektivaste metoden för att öka valdeltagandet så skiljer 

det sig lite mellan de förtroendevalda tjänstemännen.  

 

”Det är viktigt att invånarna känner en forma av samhörighet med främst de 

politiska partierna för att känna sig manade och motiverade till att vilja rösta i 

valet. Åsikter och att partierna främst syns och hörs ute på stan är en viktig del. 

Känner folket av de har en anledning till att delta i valet så beror det sannolikt på 

känslan av samhörighet med ett politiskt parti”- P. Löqvist, 2019.  

 

Uttalandet av de politiska respondenterna kan kopplas till kontextuella förklaringar och 

individförklaringar i den mån att politikernas rörelse, användning av massmedier tyder på att 

de har ett större politiskt ansvar i och med att det sker politiska kampanjer. Det leder till att fler 

medborgare kan identifiera sig med diverse partier, medborgaren får en motivation och en 

anledning till att vilja rösta i val som ökar valdeltagandet.   

 

5.2 Malmö stad 

  

5.2.1 Lokala insatser som sker inom kommunen- Tjänstemännen 

Vid intervjuerna med Malmö stad så var de tydliga med vad både tjänstemännen och de 

förtroendevalda politikerna har för synsätt till arbetet av valdeltagandet.  

 

”(..)Det Svenska systemet är speciellt just nu när det gäller det ansvar som läggs 

upp på kommunal nivå. Det är svårare att upprätthålla den kompetensen och 

erfarenhet (…) Arbetet gentemot valnämnden kräver också mycket tid, 

principiella beslut som ska vara klara vid förtidsröstningen. Det är mycket 

administrativt som ska göras inom valnämnden.” – D. Olsson, 2019.  

 

Olsson diskuterar hur pass mycket administrativt valkansliet och nämnden arbetar med inför 

valen. Han förklarar hur mycket de arbetar för att hitta lösningar för att det ska bli en bättre 

arbetsmiljö, och en bättre struktur för både anställda inom kommunen och för medborgarna 

som ska delta i rösvalet.  
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”Vi ska genomföra demokratiska och rättssäkra val, med ordentliga sprida 

lokaler, vi ska vara tillgängliga och vi kommer att ha allmän information kring att 

det kommer genomföras ett val och vart man kan rösta. Det är vår huvudsakliga 

uppgift, det är vår valnämnd tydlig med. Det har dock funnits 

demokratiambassadörer som har blivit utbildade av Malmö Stad, förvaltningar 

som har bjudit in dem att jobba med det allmänna valet. Rent allmänt så kan man 

säga att vi deltar i arbetet för valdeltagandet men vi driver inte dessa frågor. Det 

är endast politikerna som ska genomföra valet” - D. Olsson, 2019.  

 

Olsson antyder även att det är tydligt vad för uppdrag valnämnden och valkansliet har. Det 

innebär dock inte att informationen angående val och hur viktiga valen är sprids genom 

kommunen. Tidigare har det funnits föreningar, demokratiambassadörer som jobbat med att 

sprida kunskap om valet och dess innebörd för samhället och det politiska systemet som i sin 

tur möjligtvis kan bidra till ett ökat valdeltagande.  Det är ett exempel på hur kommunen kan 

öka och engagera sig i satsningarna för tillgänglighet genom att synas och höras genom ett 

samarbete med olika organisationer eller föreningar. Det är dock inte frågor som kommunen 

aktivt driver framåt i nuläget. När intervjun fortsätter få jag följande svar: 

 

” Många känner inte till att det är EU val och det är otroligt allvarligt för ett högt 

valdeltagande, det är viktigt att information går ut och vi har jobbat extra mycket 

med att gå ut med information i form av reklam på bio och bussar, på tågen, tv 

montrarna och affischer på stan. Information om att det kommer genomföras ett 

val är otroligt viktigt(…) Det är viktigt för att det ska vara tillgängligt att inte 

några människor ska känna en att det är en komplicerad process att rösta.  

Tillgängligheten är väldigt viktigt. Kommunen har arbetat med att fånga upp de 

medborgarna med svårigheter, handikapp, hemlösa för att göra det möjligt för 

dem att rösta. Sen har förtidsröstningen en positiv inverkan, att fler och fler väljer 

att förtidsrösta, förra valet var det 53% av malmöborna som röstade i 

förtidsröstningen. Den är jätteviktig för att få ett högt valdeltagande. ” - D.Olsson, 

2019. 

 

Olsson antyder att den allmänna informationen om att ett val ska se ingår i deras arbete, de ska 

göra valen tillgängliga med hjälp av anordning av vallokaler, spridning av information på olika 
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kanaler som når ut till medborgarna. Han talar även om att det svenska valsystemet är sårbart 

och att det går at förbättras men att det är en långsam process.  

Vidare talar Olsson om vad som är viktigt att prioritera i frågan om arbetet med valdeltagandet 

där han svarar följande:  

 

”Bra vallokaler, förtidsröstning tillgänglighet där folk rör sig. Mötesplatser som 

når ut till många individer. Säkerheten är viktig, både att allmänheten ska känna 

sig trygg att valsystemet fungerar och att det inte finns möjlighet till någon yttre 

påverkan. Men också att personalen(röstmottagarna) representerar malmöborna. 

Viktigt både ålder, kön, bakgrund, bostadsområde då dessa representerar Malmö 

vid rekrytering, det är viktigt att de kommer från området, vilket innebär att de 

har en anknytning till stället och att folket som kommer och röstar känner en form 

av representativitet när de väl kommer dit. Dessa bitar är viktiga att arbeta med.”- 

D. Olsson, 2019.  

 

Kommunen eftersträvar efter att visas i olika bostadsområden och det har även gjort att de är 

medvetna om vad kommunen arbetar med idag och vad de kan göra i framtiden för att öka 

valdeltagandet och samarbetet med medborgarna. Olsson berättar ytterligare att Malmö stad 

tidigare samarbetat och gett bidrag till enskilda organisationer där de rekryterat och utbildat 

demokratiambassadörer som genom lokala event och aktiviteter sprider information och 

budskap om vad ett val är och vikten av medborgarens deltagande. Han förklarar att detta inte 

är ett uppdrag som är aktuellt för Europarlamentsvalet men att det absolut kan bli ett uppdrag 

som kommunen kan arbeta med i framtida val, dock inte i år.  

Detta kan i sin tur kopplas till de alla tre förklaringarna som kan bidra till ett valdeltagande 

inom kommunen, valadministrationen som kommunen har påverkar även de kontextuella 

förklaringarna och individförklaringarna då Malmös stad är medvetna vid sin administration 

om hur de måste arbeta för att nå ut till allt fler medborgare samt sprida kunskap kring vad 

demokrati, val och vikten av medborgarnas röst. Individförklaringarna kan kopplas till 

kommunens rekrytering av anställda som representerar området vilket enligt respondenten kan 

lämna ett intryck hos folket som blir påverkade och väljer att rösta.  
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5.2.2 Politikernas syn på de lokala insatserna som sker gällande valdeltagandet 

 

Tidigare påpekades det att valdeltagandet i Malmö är till mestadels politikernas ansvar och 

uppgift, Anna Jönsson och Jonas Grön synsätt på detta är följande:  

 

”Ansvaret ligger hos oss förtroendevalda men det kan likaväl finnas ett samarbete 

med kommunen. Vi arbetar i nära kontakt med medborgarna på gatorna och i 

utsatta områden, det är vad vår valkampanj utgår från. Vi är en del som kommer 

från utsatta områden själva, vilket hjälper oss skapa den relationen med sådana 

områden.”-A. Jönsson, 2019.  

 

”Kommunen gör det administrativa arbetet och politikerna ska arbeta för att öka 

valdeltagandet(…) det kan dock vara nyttigt för kommunen att ordna fler projekt 

och uppdrag som kan samarbeta med politiska partier för att öka valdeltagandet. 

Allt fler unga väljer att inte rösta då de anser att valet inte påverkar dem, sen finns 

det många medborgare på utsatta områden som inte vågar eller förstår vad ett val 

är. Det är här kommunen bör stega fram och ta ansvar. ” -J. Grön, 2019. 

 

Vidare talar de förtroendevalda om att ett samarbete mellan politiska partier och kommunen 

kan vara bra. Däribland genom olika valkampanjer som inkluderar föreningar, organisationer 

och skolor. Vidare nämns: 

”Det är viktigt för väljarna att känna av att tilliten finns inom det politiska 

systemet och att de kan bli hörda oavsett förutsättningarna de lever med eller 

vilken bakgrund de har. Det hade kanske underlättat för fler att vilja välja att gå 

och rösta till Europarlamentsvalet om de fick sin röst hörd lokalt och att de känner 

till att deras röst blir hörd.”- A. Jönsson, 2019  

 

”Vi arbetar för att nå ut till allt fler medborgare som ska vara villiga till att rösta, 

det är trots allt svårt att nå ut till alla medborgare i Malmö. Det finns en del nya 

svenskar som inte förstår vad demokrati, val eller ett parti är. Det kan finnas en 

fördel om kommunerna kan finna olika sätt att aktivera dessa medborgare till att 

våga rösta i Europarlamentsvalet.”- J. Grön, 2019. 
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Det tyder på att de förtroendevalda politikerna uttalande kan kategoriseras i kontextuella 

förklaringar som i sin tur kan kopplas till individförklaringar i den formen att politikerna 

nämner hur de arbetar med för att öka valdeltagandet, de är konstant i rörelse och genomför 

valkampanjer inom kommunen. Det kan delta till ett rekryterande nätverk där de försöker nå ut 

till nya medborgare som inte har kunskapen om det svenska politiska valsystemet. 

respondenterna kan därmed nå ut och  

 
5.3 Resultatsammanfattning  

Utifrån intervjuerna som genomfördes kan man konstatera att det finns en del likheter och 

skillnader mellan kommunerna. Det har varit tydligt vad både tjänstemännen och politikerna 

arbetar med för att öka valdeltagandet för Europarlamentsvalet.  Vidare kommer endast 

kommunernas intervjuade tjänstemän att kategoriseras i de olika förklaringarna, som ska ge en 

tydligare sammanfattning av resultatet.   

 

Institutionella förklaringar:  

De institutionella förklaringarna visade sig vara en bland den viktigaste faktorn och 

förklaringen i båda kommunerna, då valadministrationen, förtidsröstningen samt planeringen 

som ingick i planerandet av valet skulle vara tillgängligt och så pass förenklar som möjligt. 

Båda kommunerna arbetar olika mycket inför samma val och det kan även bero på att Malmö 

stad har fler invånare och är demografiskt större än Helsingborg stad.   

 

Kontextuella förklaringar: 

När det kommer till de kontextuella förklaringarna så framkommer det att båda kommunerna 

arbetar genom en social kontext där de eftersträvar ett högt valdeltagande. respondenterna från 

Helsingborgs stad nämner att de använder sig av få kommunikationsverktyg vid spridning av 

information om valet. Det tycks nå ut till alla bostadsområden inom kommunen. Malmö 

kommun använder sig av diverse masskommunikationskanaler för att nå ut till större grupper. 

Det framkommer att arbetet för att nå ut till de bostadsområden som har ett lågt valdeltagande 

går i hand med det valadministrativa arbetet där individer som kommer från olika 

bostadsområden rekryteras, vilket kan påverka individerna i omgivningen.  

 

Individförklaringar: 

De individuella förklaringarna visade sig också vara en faktor för kommunernas arbetssätt 

gällande valdeltagandet, dock var det främst Malmö stad som uttalade sig om hur kommunen 
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arbetar för att påverka resursförklaringarna och skapa motivationsförklaringar i den formen av 

att öka valdeltagandet. Helsingborgs stad uttalade inte sig i samma utsträckning som Malmö 

stad.  

 

6. Avslutning 
I detta kapitel ska uppsatsens resultat att diskuteras samt slutsats att presenteras. 

Frågeställningarna som angetts kommer att presenteras och besvaras utifrån det resultat som 

studien gett. Slutligen avslutas uppsatsen med en diskussion om studiens vidare forskning.  

 

6. 1 Diskussion och slutsats 

Syftet och målet med studien är att bidra med en kunskap och en djupare förståelse för hur 

kommuner arbetar för att öka valdeltagandet för Europarlamentsvalet.  

Följande frågeställningar ska besvaras i studien:  

-Vilka lokala insatser har skett för kommunens valdeltagande?  

-Vilka likheter och skillnader finns det i respektive kommuns arbetssätt och metod?  

 

Vad resultatet visar är att båda kommunerna arbetar med genomförandet av 

Europarlamentsvalet, det som skiljer kommunerna åt är arbetssättet och genomförandet kring 

valet och dess administrativa förberedelser. Kommunerna arbetar med att planera 

förtidsröstningen, ordna vallokaler och vara tillgängliga för alla medborgare. Det som skiljer åt 

kommunerna är främst delegeringen av information som sprids inom kommunerna. Den 

tidigare forskningen så ger Sveriges Landsting och Kommuner förslag på hur kommunerna kan 

arbeta när det kommer till ökning av valdeltagandet. Där förekommer det att 

informationssatsningar är något som kommunerna kan arbeta med som kan bidra till ett ökat 

valdeltagande, kommunerna bör också utgå från lokala satsningar så som rekrytering och 

utbildning av lokalinvånarna som kan tänkas arbeta som valinformatörer. Detta är dock inte 

fallet inom Helsingborgs stad, utifrån intervjun och respondenternas svar var det tydligt att det 

sker en form av samarbeten mellan skolorna inom kommunen men det framkommer tydligt att 

kommunerna inte har några satsningar utöver ordinarie valuppdrag som valkansliet har. De 

arbetar främst med det administrativa arbetet och att dela ut information till invånarna inom 

kommunen. De har inga specifika projekt som de arbetar med gällande ökningen av 

valdeltagandet för Europarlamentsvalet. Dock har Malmö stad sen tidigare haft 

demokratiambassadörer som har blivit utbildade av Malmö stad för att sprida information och 
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kunskap om demokrati och vikten av medborgarnas röst.  Detta är dock inte något som 

genomförts inför Europarlamentsvalet, det är ett arbete som genomförts inför tidigare 

riksdagsval. Likaså gäller samarbetet med olika föreningar och organisationer, där det inte finns 

ett projekt som arbetar som ämnar sig åt spridning och ökningen av valdeltagandet för EU-

valet.  Dock utmärker Malmö stad sig mer än Helsingborg stad när det kommer till det 

administrativa arbetet, som kan kopplas till de olika förklaringarna till variationer av 

valdeltagande. Detta på grund av att kommunen nämner i sina intervjuer vad som är viktigt för 

kommunens arbete och dess medborgare. Intrycket jag fick från respondenterna är att Malmö 

stad lägger mer åtanke och tid vid genomförandet av valet som kan i sin tur generera till ett ökat 

valdeltagande. Ett exempel är rekryteringsprocessen av röstmottagare där den anställde är noga 

med att rekrytera individer som kommer från olika bostadsområden, har olika bakgrunder, kön, 

ålder och så vidare. Detta kan i sin tur bidra till att fler medborgare känner av en form av 

anknytning till de anställda som representerar både staden men även området i sig. Det är en 

form av lokal insats som kommunen gör i Malmö stad som kan enligt de institutionella och de 

kontextuella förklaringarna bidra till ett ökat valdeltagande. Detta är även något som skiljer sig 

åt från Helsingborg stad.  

Helsingborg stad har som tidigare nämnt utifrån respondenternas uttalanden under intervjuerna 

inga större lokala insatser i form av valkampanjer, eller valinformatörer. Det är endast 

valadministrationen som anses vara kommunens insats till ökningen av valdeltagandet i 

Europarlamentsvalet.  

 

I studien så intervjuades även förtroendevalda politiker från respektive kommun i studien, detta 

för att skapa en diskussion och få ett tydligare resultat av vad kommunen har för arbete och syn 

gällande valdeltagandet och vad politikerna har för syn på lokala insatser och vem som bär 

ansvaret för valdeltagandet. Tjänstepersonerna påpekade under intervjuerna att det är 

politikernas uppgift att arbeta för att öka valdeltagandet lokalt vilket låter rimligt men det 

hindrar inte tanken från att ifrågasätta kommunens arbetssätt och vad de kan bidra med för att 

öka valdeltagandet.  

Resultatet av studien stämmer även in på Oscarsson och Holmbergs förklaringar till variationer 

av valdeltagande. Kommunernas tillvägagångssätt och arbete gällande ökningen för 

valdeltagandet i Europaparlamentsvalet. Den förklaring som stämmer in på båda kommunerna 

är de institutionella förklaringarna som beskriver dess valadministration. Den kontextuella 

förklaringen går in på samma spår som valadministrationsarbetet när kommunerna försöker på 
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ett opolitiskt vis höja valdeltagandet genom bland annat spridning av information till diverse 

grupper.  

 

För att besvara frågeställningarna så sker det en form av lokala insatser i båda kommuner 

gällande valet och valdeltagandet i form av tillgänglighet, förtidsröstning, information och 

samarbete inom skol-och fritidsförvaltningen där skolorna informerar kring valet, vilket tolkas 

ligga under kommunernas lokala insatser. Det har skett en del lokala insatser till tidigare 

riksdagsval i Malmö stad men inga insatser har skett gällande Europarlamentsvalet. Likaså 

gäller Helsingborg stad, där inga lokala insatser har skett för att öka valdeltagandet.  

Arbetet som kommunerna genomför kan i en stor grad påverka valdeltagandet, men det finns 

en del faktorer som denna studie inte använder sig av som kan generera till ett högt 

valdeltagande.  

 

 

6.2 Vidare forskning  

Denna studien har bidragit till en bredare kunskap och förståelse till hur kommunen arbetar för 

att öka valdeltagandet i Europarlamentsvalet men även riksdagsvalet. Denna studie kan bidra 

till vidare forskning i form av att andra kommuners arbetssätt gällande arbetet för ökning av 

valdeltagande för Europarlamentsvalet. Det är ett val som inte bemärks lika mycket som 

riksdagsvalet, personligen så anser jag att detta gör ämnet ännu mer intressant att studera vidare. 

Det är även möjligt att utveckla studiens teoretiska utgångspunkt genom att gå djupare in på 

förklaringarna men även vilka faktorer som finns till ökningen av valdeltagandet inom 

kommunerna. Men på grund av tidsbrist och motgångarna gällande de kvalitativa intervjuerna 

i denna studie så kan vidare studier undersöka hur olika organisationer, skolor och företag som 

samarbetar med kommunen gällande detta ämne. En sådan undersökning hade genererat till ett 

resultat som ger en tydligare syn på hur arbetet ser ut på lokal nivå samt vilken grad det påverkar 

valdeltagandet. Det hade exempelvis kunnat genomföras en studie av vilka effekter kommuners 

arbete har gällande arbetet för valdeltagande i form av att jämföra olika val över tid och vad 

som kan tänkas förändrats. Det hade även varit nyttigt för studien att undersöka hur 

medborgarna ser på kommunen och politikerna arbete gällande detta ämne, då det möjligtvis 

kan fe en tydligare bild av skillnaden mellan tjänstemän och politiker. Avslutningsvis skulle 

jag vilja påpeka att ytterligare forskningar för detta ämne kan genomföras med bredare 

frågeställningar som genererar till att både kommunerna och invånarna förstår vikten och synen 

för de lokala insatserna vid Europarlamentsvalet. 
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