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!
Abstract!!
Finland is like Sweden, Denmark, and Norway a stable democracy. Political rights are well 

developed and according from reports made by Freedom house, all the Nordic countries are 

classified as free. Therefore, they have perfect conditions to reach a high turnout. 

The Nordic states are very like each other, there are no big differences between the Nordic 

political systems. All the Nordic states are using a proportional election system and each 

country only has one chamber. Despite our similarities, the voting turnout in Finland is 

significantly lower than in the other Nordic states. 

For the last elections, Sweden and Denmark have never had a turnout below 80 percent in 

their parliament elections and Norway has not been under the level of 75 percent. Finland on 

the other hand has been struggling with their political turnout for a long time.  

I chose to do a case study and my case is Finland and their low turnout in parliament 

elections. My theory was developed by Sören Holmberg and Henrik Oscarsson and this 

theory can explain why some states have a low turnout and why some states has a high 

turnout.  

In the case of Finland, they have a low turnout for number of reasons. Their institutional 

design, contextual factors like political options and individual factors like unemployment. 
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!
1. Introduktion!

Demokratins rötter fanns i det antika Grekland. Ordet demokrati härstammar från grekiskans 

två ord: Demos och kratein. Demos betyder folket och kratein står för styre. Demokrati är ett 

politiskt system där folket har makten.  Det finns olika former av demokrati men demokrati 1

förknippas vanligtvis med representativ demokrati.    2

Tabell 1.0 

Källa: Petersson, Olof, Nordisk politik, sjätte., [aktualiserade] uppl., Norstedts juridik, ned 

Stockholm, 2005, Sida 19 

Med hjälp av figuren ovan kan man dra slutsatsen att kvinnorna i Sverige fick rösta något 

senare än kvinnorna i våra grannländer. Jämlik rösträtt är ett av demokratins kännetecken.  

Sverige har haft lika rösträtt mellan män och kvinnor sedan år 1921.  Enligt statistik från 3

valmyndigheten var 7,330432 miljoner svenskar röstberättigade vid riksdagsvalet 2014. Dock 

valde stora delar av den röstberättigade befolkningen att inte gå till valurnan. Cirka en miljon 

svenskar avstod från att rösta i riksdagsvalet 2014 (cirka 14 procent).  4

Ur ett internationellt perspektiv gällande röstdeltagande står sig Sverige bra. Enligt en 

undersökning som statistiska centralbyrån genomförde år 2013 hade Sverige det sjunde 

högsta valdeltagandet i Europa. Sedan efterkrigstiden har Sverige haft ett valdeltagande på 

genomsnitt 85,4 procent.  Bland de länder som har lägst valdeltagande hittar vi bland annat 5

Rumänien med ett valdeltagande på 42 procent, vilket är bland det lägsta i Europa.   6

Danmark Finland Norge Sverige

Lika rösträtt 1915 1906 1913 1921
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Det finns dock ett flertal demokratiska länder som kämpar mot ett lågt valdeltagande. USA är 

ett av dem. Flera av landets delstater kräver att man är anmäld/ingår i ett så kallat 

rösträttsregister för att få rösta. Att bli en del av detta register kan vara en relativt komplicerad 

process vilket är en av många orsaker till USA:s generellt låga valdeltagande.  I kombination 7

med att man tillämpar majoritetsval istället för proportionella val så blir det uppenbart varför 

valdeltagandet är så lågt.      

Malta och Belgien är de länder som har haft Europas högsta valdeltagande under de senaste 

åren. Malta hade ett valdeltagande på 93 procent vid parlamentsvalet år 2008.  Eftersom 8

Malta är ett extremt litet land med drygt 431 000 invånare  av den anledningen är det svårt att 9

göra en rättvis jämförelse mellan Malta och något av de nordiska länderna.  

Belgien tillämpar allmän röstplikt. Det betyder att om man inte röstar riskerar man att få böta. 

Om den enskilda individen väljer att avstå från att rösta i fyra raka val kan man förlora 

rösträtten i 10 år. Det medför också att det blir svårare att få ett jobb inom offentlig sektor.  10

Dessa faktorer gör det omöjligt att genomföra en rättvis och korrekt studie av Sveriges 

valdeltagande kontra Belgiens. 

Värt att nämna är att ett högt valdeltagande inte alltid har setts som något positivt. Under 

demokratins tidiga dagar efter 2.a världskriget ansåg man att ett lågt valdeltagande var 

positivt då det visade på att folket var nöjda med det politiska systemet. Ett högt 

valdeltagande däremot ansågs vara en indikator på att det rådde stora sociala konflikter i 

samhället. Modern forskning visar dock på det motsatta. Ett lågt valdeltagande visar att det 

finns ett starkt missnöje bland landets invånare mot det politiska systemet.    11

Ett annat argument som man framförde var att ett högt valdeltagande kunde försvaga 

demokratin och då tog man Hitler som ett skräckexempel. Ett högt valdeltagande ledde till att 

Nazi-partiet fick stort stöd. Grupper i samhället som tidigare inte hade varit särskilt 

!  4

 Anckar, 2013, Sid. 259.7

 Statistiska centralbyrån, valdeltagande, Högst valdeltagande på Malta8

 Globalis, Länder, Malta9

 Frankal, Elliot, The Guardian, Compulsory voting around the world, (Hämtad 2016-12-18)         10

 Anckar, 2013, Sid. 256. 11



intresserade av politik började helt plötsligt att engagera sig genom att använda sin rösträtt. 

Dessa tidigare oengagerade medborgare skulle i så fall rösta fram populistiska eller 

extremistiska partier vilket blev fallet i Tyskland då Hitler tog makten.    12

2. Problemformulering!
I en överhängande majoritet av alla demokratiska samhällen anses det vara en positiv norm att 

rösta i politiska val oavsett social status, kön etc.  Även om folk uppmuntras till att rösta så 13

har flertalet demokratiska länder problem med ett lågt valdeltagande i parlamentsvalen. 

Schweiz har länge kämpat med ett väldigt lågt valdeltagande (på cirka 49 procent), dock har 

Schweiz ett väldigt speciellt politiskt system då man tillämpar direktdemokrati. Det innebär 

att politisk enskilda frågor fattas av folket genom folkomröstningar istället för i parlamentet 

som i valdemokrati (t.ex. Sverige).   14

En parallell här kan dras till Grekland som också har ett lågt valdeltagande. I december år 

2009 kom det fram att Grekland hade ett enormt budgetunderskott. Sedan dess har 

regeringarna avlöst varandra. Mellan åren 2009–2016 har Grekland genomfört fem 

parlamentsval, fem presidentval plus en folkomröstning angående om landet skulle acceptera 

de villkor som utländska långivare hade ställt som ultimatum angående det ekonomiska 

räddningspaketet. Valdeltagandet vid parlamentsvalet år 2015 låg på 55 procent.   15

Fåtal val är en faktor till högt valdeltagande (se figur 1.2). Både Schweiz och Grekland har 

genomfört flera folkomröstningar vilket är en institutionell faktor till de båda ländernas låga 

valdeltagande. De många valen i Grekland beror på att landet har drabbats hårt av den 

ekonomiska krisen vilket har lett till hög arbetslöshet (26 procent)  och att många greker har 16
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fått sämre förutsättningar ekonomiskt och socialt  vilket har lett till politiskt kaos (flera val 17

och en folkomröstning).   18

Valdeltagandet bland Europas demokratiska länder när det gäller val till Europaparlamentet är 

väldigt låg. Valdeltagandet ligger i flertalet EU-länder under 50 procent. Genomsnittligt 

valdeltagande bland Europas 28 medlemsländer var i valet till europaparlamentet år 2014 så 

lågt som 42,61 procent.   19

Vid det senaste riksdagsvalet (2014) hade Sverige ett valdeltagande på 85,8 procent vilket få 

anses vara högt ur ett internationellt perspektiv. Sverige har sedan rekordvalet år 1976 

(valdeltagandet var då 91,8 procent) aldrig haft ett lägre valdeltagande än 80 procent.  20

Den representativa demokratin bygger på att man har allmänna val där folk deltar i den 

demokratiska processen. Ett lågt valdeltagande kan hota den representativa demokratins 

legitimitet och därför bör demokratiska stater sträva efter ett högt valdeltagande.   21

Sverige och Danmark har haft ett högt valdeltagande under en lång tid. Norge har haft ett lite 

lägre valdeltagande de senaste valen (se figur 1.1). Valdeltagandet har dock inte varit 

tillräckligt lågt för att man ska hävda att det är ett problem. Finland däremot, har haft ett 

väldigt lågt valdeltagande sett ur ett nordiskt perspektiv. Valdeltagandet kan användas som 

mått för hur bra demokratin fungerar. Desto högre valdeltagande, desto högre legitimitet får 

demokratin.   22

Valdeltagande i de nordiska länderna  

Figur 1.1  

Länder Sverige Danmark Norge Finland
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Källor 

Statistikcentralens PX-Web databaser, Riksdagsval,                                                                                                 
Folketinget, oplysningen, Folketingsvalg i Danmark siden 1913                                                 
Stortinget, valstatistik, Antall stemmeberettigede, godkjente stemmer og valgdeltakelse fra 
1945                                                                                                                                                      
Valmyndigheten, tidigare val 

!
Av siffrorna att döma så råder samma trend i våra nordiska grannländer, med undantag av 

Finland. Trenden är att stora delar av de röstberättigade väljer att rösta i sina respektive 

parlamentsval. Siffrorna tydliggör problemet som Finland har. Dock har situationen inte alltid 

sett ut så här. Finland har haft val där valdeltagandet har varit väldigt högt. Finska 

riksdagsvalet 1962 var ett positivt val sett till att valdeltagandet låg på 82,4 procent.   23

3. Syfte!
Syftet med uppsatsen blir att genomföra en fallstudie och mitt fall kommer att vara Finland 

och landets låga valdeltagande i de enskilda parlamentsvalen. Jag ska även analysera och se 

vad Finland som land kan göra för att öka sitt valdeltagande.  

4. Frågeställning!
• Varför har Finlands ett så lågt valdeltagande jämfört med övriga nordiska länder 

(Island borträknat)?  
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5. Metod !
De nordiska länderna klassas som ekonomiskt välutvecklade länder. God ekonomi är en 

faktor till ett högt valdeltagande. Forskning har kommit fram till att ekonomiskt välutvecklade 

länder tenderar till att ha högre valdeltagande jämfört med underutvecklade länder. Ur ett 

ekonomiskt perspektiv har Finland goda förutsättningar likt övriga nordiska länder att uppnå 

ett högt valdeltagande  då även Finland klassas som ett industriland. Däremot är den 24

ekonomiska situationen i Finland inte lika god som den i Sverige, Norge och Danmark.   

Det finns olika verktyg för att mäta ekonomiskt välstånd. BNP per invånare, BNP per capita, 

och BNI är några instrument som används för att mäta ekonomisk tillväxt med mera. Alla 

dessa mått visar att Finland har sämre ekonomi än övriga nordiska länder.   25

När Freedom House mätte och analyserade politiska fri- och rättigheter 2015, låg Danmark , 26

Norge , Finland  och Sverige  på samma nivå. Finland låg till och med lite högre upp i 27 28 29

jämförelse med övriga nordiska länder, dock är skillnaden minimal. Slutsatsen man kan dra är 

att ur ett politiskt frihetsperspektiv så är att de nordiska länderna lika varandra vilket är 

ytterligare en gemensam faktor som ökar förutsättningarna att uppnå ett högt valdeltagande.  

Med denna information i åtanke har jag valt att genomföra en fallstudie med Finland i 

centrum då landet sticker ut med sitt låga valdeltagande (lågt ur ett nordiskt perspektiv). Se 

figur 1.1.  

För att man ska få ett bättre perspektiv på Finland och dess låga valdeltagande, tror jag att det 

kan vara bra att belysa lite kort vilka reformer Sverige genomfört då Sveriges valdeltagande 

är högt.  

!  8

 Anckar, 2013, Sid. 257. 24

  Globalis, Statistik, Ekonomi25

 Denmark, Country report, Freedom in the World, 2015 26

 Norway, Country report, Freedom in the World, 2015 27

 Finland, Country report, Freedom in the World, 2015 28

 Sweden, Country report, Freedom in the World, 2015 29



Det finns flera demokratiska länder i världen (en population/grupp av länder). Av naturliga 

skäl finns de inte någon möjlighet att undersöka alla. Om man hade haft obegränsat med 

resurser, hade det funnits en möjlighet att analysera flertalet fall och därmed hade 

undersökningen kunnat uppnå extremt hög extern validitet (möjligheten att kunna generalisera 

resultat).  Nu ser dock verkligheten annorlunda ut då vi inte har obegränsat med resurser och 30

därför måste vi genomföra någon form av urval.   31

Valet står mellan att genomföra ett strategiskt urval eller ett slumpmässigt urval. Om mitt 

enda mål med undersökningen hade varit att generalisera mina resultat på andra fall, då hade 

jag valt att göra en teoriprövande studie och gjort ett slumpmässigt urval (slumpmässiga urval 

är optimalt om man vill uppnå extern validitet, det vill säga att göra ens resultat 

generaliserbart). En teoriprövande studie betonar hur viktigt det är att kunna generalisera 

resultatet.  32

Då jag vill undersöka valdeltagande så måste jag välja mitt fall noggrant. fallet måste vara en 

stabil demokratisk stat då icke demokratiska länder inte genomför några rättvisa eller riktiga 

folkomröstningar/val. Nästa steg blir att välja ut ett land som har ett lågt valdeltagande. Då 

jag väljer att undersöka ett demokratiskt land med lågt valdeltagande, då gör jag än en gång 

ett strategiskt urval.  

Jag har valt att göra en teorikonsumerande fallstudie, detta är en empirisk undersökning.  33

Fallet kommer att vara Finland och det jag ska förklara är följande: Varför är Finlands 

valdeltagande markant lägre än övriga jämförbara nordiska länder?  

Det som kännetecknar en teorikonsumerande fallstudie är att det enskilda fallet är i centrum (i 

min undersökning är det Finlands valdeltagande) och inte teorierna. Uppsatsen är en 

förklarande undersökning då jag ska förklara Finlands låga valdeltagande. Ett annat 

utmärkande drag för denna typ av undersökning är att teorin redan är på plats. Jag behöver 
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inte utveckla någon ny teori utan jag kan använda mig av en redan etablerad teori och sedan 

kan jag applicera den på mitt fall.   34

Forskning om valdeltagande har pågått under en lång tid vilket har resulterat i att det finns 

flera olika teorier om varför valdeltagandet skiftar mellan olika demokratiska stater. När man 

genomför en teorikonsumerande studie, ska man kunna hitta faktorer som kan ge en 

förklaring till t.ex. varför något inträffade i det enskilda fallet.  35

För att tydliggöra vad jag menar så statuerar jag ett exempel. Vilka faktorer bidrog till att 

valdeltagandet ökade vid det svenska riksdagsvalet 1921? Svar: Bidragande faktorer till det 

ökade valdeltagandet var att kvinnor tilläts att rösta för första gången och därför ökade 

valdeltagandet kraftigt.  

Vid en teoriprövande studie ska man kunna generalisera resultatet till andra fall (till exempel 

andra stater) för att därmed uppnå extern validitet (möjligheten att kunna generalisera 

resultat).  Vid en teorikonsumerande fallstudie är det inte särskilt viktigt att kunna 36

generalisera resultaten, då det är det enskilda fallet som sätts i centrum. Det är av den 

anledningen jag valde att göra en teorikonsumerande studie istället för en teoriprövande.  

Finland har haft väldigt lågt valdeltagande under en lång tid medan Sverige och Danmark har 

haft ett relativt högt valdeltagande under samma tidsperiod. Norges valdeltagande har legat 

lite under Sveriges och Danmarks (se figur 1.1) men valdeltagandet ligger ändå på en hög 

nivå.  

Då jag är intresserad av varför valdeltagandet i Finland är så lågt så passar det bättre att göra 

en teorikonsumerande fallstudie framför en teoriprövande studie då jag tror det kan bli svårt 

att generalisera mitt resultat på andra fall (andra demokratiska stater). Anledningen till att jag 

tror att det kan bli svårt att generalisera resultatet är att varje stat har ett unikt styrelseskick.  

När det kommer till insamlandet av material har jag valt att göra en kvalitativ textanalys. 

Anledningen till detta val är enkelt att och jag citerar ” Ett viktigt skäl är att helheten i texten, 

det centrala som forskaren är ute efter att fånga in, antas vara något annat än summan av 
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delarna (de detaljerade analysenheterna)”.  På enkel svenska betyder det att man väljer att 37

lägga mer fokus på vissa delar av texten.  Detta för att vissa delar av en text är mer 

användbara än andra. De texter man anser användbara och viktiga lägger man stort fokus på.  38

Det finns inte tid att läsa igenom varenda detalj i varje text man analyserar och därför måste 

man välja att analysera de delar som man tror man har mest användning för.   

Jag valde att använda mig av ett kategoriseringsschema, detta schema är grunden i min teori. 

Schemat har utvecklats av Henrik Oscarsson och Sören Holmberg (ledande professorer inom 

statsvetenskap vid statsvetenskapliga institutet i Göteborg) . Schemat tar upp institutionella, 39

kontextuella och individuella faktorer som bidrar till ett högt valdeltagande. Jag kommer att 

välja ut de faktorer som jag anser är intressanta men framförallt kommer jag att analysera de 

faktorer som har störst påverkan på valdeltagandet och sen se om Finland har dessa faktorer 

som mitt kategoriseringsschema efterlyser. Dessa faktorer som schemat tar upp är kända 

sedan tidigare. Det resulterar i att teorin är väl etablerad (råder ett vetenskapligt paradigm) 

och är accepterad inom forskarvärlden. Det gör det svårt att hävda att teorin är bristfällig. 

Schemat tar som sagt upp flera olika faktorer som bidrar till ett högt valdeltagande. När jag 

analyserar fallet Finland kommer jag att se om landet saknar vissa av kategoriseringsschemats 

faktorer och därmed kan jag hitta en vetenskaplig förklaring till Finlands historiska och 

nuvarande låga valdeltagande.  

6. Material!
När jag har granskat valdeltagandet i de olika nordiska länderna så använde jag mig till en 

början av mycket statistik från t.ex. statistiska centralbyrån för att få fram siffor om Finland 

men även övriga nordiska länders valdeltagande. Efter en tid insåg jag att valmyndigheten 

också hade tydlig information om Sveriges valdeltagande och därmed så hämtade jag in mer 

information från valmyndigheten än vad som var tänkt från början.  

Jag har även analyserat flertalet rapporter från Sverige och Finland då utbudet av inhemska 

rapporter är högre.  
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När jag valde teori använde jag mig av Sören Holmbergs och Henrik Oscarssons bok: Nya 

svenska väljare (2013). Denna bok tar upp och analyserar faktorer som har bidragit till 

Sveriges höga valdeltagande genom åren. Då Sverige och Finland är politiskt lika i många 

avseenden (båda länderna använder sig av ett proportionellt valsystem) anser jag att man kan 

använda denna bok och dess teori även på fallet Finland.  

För att få en uppfattning om Finlands politiska historia använde jag mig av boken Finlands 

politiska historia (2009) skriven av Osmo Jussela, Seppo Hentilä och Jukka Nevakivi. Bokens 

upplägg liknar den svenska boken Svensk politisk historia (2015). Då jag hade tillgång till 

båda dessa böcker så kunde jag enkelt hitta likheter men även olikheter i de båda ländernas 

politiska historia. Därmed fick jag en god helhetsbild över de båda ländernas lik- och 

olikheter.  

Även om det är uppenbart att de nordiska staterna är demokratier så vill jag ändå 

operationalisera demokratin (göra den mätbar).  Man får då en klar och tydlig bild över 40

ländernas politiska förutsättningar för att uppnå ett högt valdeltagande. Jag valde att använda 

mig av Freedom House och dess analys över hur väl demokratin fungerar i de nordiska 

länderna.  

Freedom House analyserar bland annat hur olika länders röstsystem fungerar, hur 

yttrandefriheten och religionsfriheten tillämpas, rätten att organisera sig, individers politiska 

rättigheter och hur väl rättssystemet fungerar med mera. Då varje område poängsätts från en 

skala 1–10 kan man operationalisera demokratin och se hur effektivt den fungerar i respektive 

stat.  

När det kommer till insamlande av statistiska data från de utvalda fallen använde jag mig av 

officiell statistik från bland annat finska, danska och norska parlamentet. När det kommer till 

insamlandet av data över det svenska valdeltagandet, då valde jag att använda mig av statistik 

från valmyndigheten. Ett ganska enkelt val av källa då valmyndighetens huvudsakliga uppgift 

är att förmedla relevant fakta och allt som har med val att göra.  
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7. Teoretiskt ramverk !
Valdeltagande är ett ämne som har studerats under en lång tid. Den moderna forskningen om 

ämnet har pågått i cirka 80 år vilket i detta sammanhang få anses vara en lång tidsperiod. Det 

finns oändligt många teoretiska förklaringar till varför valdeltagandet kan variera så mycket 

mellan olika stater.  De faktorer som två forskare (Oscarsson och Holmberg) har tagit upp är 41

bidragande orsaker till att man har ett högt valdeltagande är: 

!
• Institutionella  

• Kontextuella  

• Individuella 

Kategoriseringsschema  

Figur 1.2 

Omständigheter/faktorer som leder till ett högt valdeltagande

Institutionella 
förklaringar

Enkammarsystem, proportionella val, låga spärrar, möjlighet att 
förtidsrösta, gemensam valdag lokalt och nationellt, söndagsval, val 
relativt sällan, och röstplikt. 

!  13

 Oscarsson, Henrik & Holmberg, Sören, 2013, Sid. 43–44.41



  

Källa: Oscarsson, Henrik & Holmberg, Sören, Nya svenska väljare, 1. uppl., Norstedts 

juridik, Stockholm, 2013, Sida 45 

Faktorerna som står ovan i kategoriseringsschemat bidrar till ett högt valdeltagande, dock ska 

dessa faktorer kombineras med varandra för att uppnå maximal effekt. Två personer som har 

mycket resurser, mycket resurser ökar sannolikheten att man går och röstar, är ingen garanti 

för att både väljer att rösta.  

Dessa människor kanske lever i olika länder där man har olika valsystem. Valdeltagandet är 

generellt sätt högre i proportionella val än i majoritetsval. Det är viktigt att poängtera att vissa 

faktorer spelar större roll än andra. Enligt den brittiske statsvetaren Mark Franklin så är de 

institutionella förklaringarna den bidragande orsaken till att valdeltagandet skiftar så mycket 

Kontextuella 
förklaringar !!!!!!!!!!!!
Individförklaringar

Politiska  
• Tydliga politiska alternativ och att det är viktiga och 

spännande val 
• Ideologisk polarisering på hög nivå  
• Aktiva valkampanjer  
• God partisammanhållning !

Sociala 
• Politiska resurser 
• En motiverande omgivning. 
• Rekryterande nätverk !

Resursförklaringar 
• En hög social status bidrar till ett högt valdeltagande. 

Exempel kan vara ens hög lön, ens kön, grad av utbildning 
och yrke.  

• Social integration, född i landet, ens ålder, gift/sambo, ett 
stort socialt nätverk  

Motivationsförklaringar 
• Känner sig förpliktigad att rösta 
• Man är ideologisk extremist  
• Man konsumerar politiska nyheter i hög utsträckning 
• Individen i fråga är politiskt intresserad  
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mellan olika stater.  En institutionell faktor kan vara t.ex. röstplikt. Självklart så har 42

röstplikten som institutionell faktor större påverkan på valdeltagandet än t.ex. den 

kontextuella faktorn: God partisammanhållning. 

Förklaringar av vissa begrepp 

• Gemensam valdag, det betyder att man röstar samtidigt till kommunen, landstinget och 

parlament. 

• Proportionellt valsystem, platserna i parlamentet ska spegla valresultatet. Om t.ex. 

Socialdemokraterna får mer än 50 procent av rösterna, då ska dem ha mer än 50 

procent av platserna i riksdagen.  43

• Enkammarsystem, till skillnad från t.ex. USA där man har representanthuset och 

senaten så har vi i Norden enbart en kammare. I Sveriges fall så har vi enbart 

riksdagen.   44

Tidigare forskning !
Riksdagsvalet 2014. Röstningsförhållanden efter kön och utbildningsnivå.  

Figur 1.2 

Utbildningsnivå Antal procent män 

som röstade i 

riksdagsvalet 2014

Antal procent kvinnor 

som röstade i 

riksdagsvalet 2014 

  

Förgymnasial utbildning 

(Grundskola)

79,8 %  ! 78,9 %  

 Gymnasieutbildning 85,9 %  ! 88,0 %  !
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Källa: Statistiska centralbyrån, Allmänna val, valdeltagandeundersökningen, valdeltagande i 

riksdagsvalet 2014  

Samband mellan valdeltagande och årsinkomst 

Figur 1.3 

Källa: Statistiska centralbyrån, Allmänna val, valdeltagandeundersökningen, valdeltagande i 

riksdagsvalet 2014  

Av figur 1.2 och 1.3 att döma så är det finns ett tydligt samband mellan utbildning och 

valdeltagande. Desto högre utbildning man har, desto större benägenhet har man att rösta i 

riksdagsvalen. Ett lika tydligt samband går att hitta mellan lön och valdeltagande. Desto högre 

lön desto större är sannolikheten att man går och röstar i riksdagsvalen. Skillnaderna hade 

varit ännu tydligare om jag hade jämfört högskoleutbildade kontra de som bara hade haft 

grundskoleutbildning.  

Att vissa grupper i samhället inte röstar i lika hög utsträckning jämfört med andra 

samhällsgrupper är inget nytt fenomen. Redan på tidigt 1900-tal började man studera vilka 

Lönenivå Antal procent 

kvinnor som 

röstade i 

riksdagsvalet 2014

Antal procent män 

som röstade i 

riksdagsvalet 2014

Ingen inkomst eller 

saknade uppgifter

71,2 % 68,9 % 

1-129 984 kr 79,8 % 76,2 % 

208 147-287 789 kr 90,9 % 86,9 %

287 790-377 928 kr 94,8 % 90,0 % 

377 929 kr eller mer 96,4 % 95,1 %
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grupper som röstade och vilka som avstod. Redan då kunde man se att hög och 

medelinkomsttagare röstade i högre utsträckning i jämförelse med arbetarklassen.    45

Kanske den viktigaste faktorn till att man som enskild individ väljer att rösta är att man är 

politiskt intresserad. Om intresset för politik är lågt, då faller det sig rätt naturligt att man 

avstår från att rösta, oavsett om det är val till riksdag, kommun, landsting, presidentval eller 

EU.  

Det är svårt att inte se sambandet. Människor med låg utbildning och låga löner röstade i lägre 

utsträckning jämfört med människor med högre utbildning och lön (se Figur 1.2 och 1.3).  

8. Avgränsning!

8.1 Institutionella avgränsningar!
I mitt kategoriseringsschema så har jag följande kategorier: Institutionella, kontextuella och 

individuella förklaringar. Dessa kategorier hade i sig flera punkter som är relevanta för 

respektive kategori: t.ex. proportionellt valsystem, det är en del av det institutionella systemet. 

Enligt den brittiske statsvetaren Mark Franklin så påverkas människan i mycket högre grad av 

de institutionella förklaringarna jämfört med de kontextuella. Institutionella faktorer 

exempelvis landets valsystem har upp till fyra gånger så hög påverkan jämfört med de 

kontextuella förklaringarna. Anledningen till att människor påverkas mer av de institutionella 

förklaringarna är enligt Mark Franklin vi människor inte skiljer oss tillräckligt mycket från 

varandra när det kommer till tid, pengar och individegenskaper. Visst skiljer vi människor oss 

åt, men inte tillräckligt mycket därmed så kan man inte förklara varför valdeltagandet skiljer 

sig åt så kraftigt. Det måste finnas en annan förklaring än de enskilda individerna och det är 

institutionerna enligt Mark Franklin.   46

Med denna information i beaktande så känns det betydligt mer intressant men också mer 

relevant att lägga fokus på de institutionella förklaringarna och se hur dem påverkar Finlands 

valdeltagande. 
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8.2 Kontextuella avgränsningar!
Kontextuella politiska förklaringar kan vara t.ex. hög polarisering, tydliga politiska alternativ, 

aktiva valkampanjer och god partisammanhållning. De tre första kontextuella politiska 

förklaringarna kommer jag att fokusera i hög grad på och lämna ute övriga kontextuella 

politiska faktorer som exempelvis god partisammanhållning. Jag måste genomföra någon 

form av utsortering då det inte finns tid att undersöka alla faktorer och därför väljer jag att 

inte analysera om god partisammanhållning har någon påverkan på valdeltagandet. Som jag 

nämnt tidigare så har vissa kontextuella faktorer inte särskilt stor påverkan på valdeltagandet 

enligt Mark Franklin och därmed så väljer jag att lägga fokus på faktorer som är mer 

betydelsefulla. Jag finner vissa faktorer (t.ex. god partitillhörighet) svårt att mäta/

operationalisera.  47

8.3 Individuella avgränsningar!
De individuella förklaringarna, till exempel att enskilda människors sociala status (innefattar 

bland annat lön, utbildning och jobb med mera). Dessa faktorer är mätbara då det garanterat 

finns statistik om folks utbildning, lön och jobb. Det finns vetenskapligt forskning som 

bevisat att sociala faktorer som t.ex. utbildningsnivå påverkar kraftigt ens vilja att rösta 

(oavsett politiskt system). Det känns därför inte aktuellt att lämna ute denna faktor till skillnad 

från till exempel faktorn om god partisammanhållning. Genom att studera vilka grupper som 

väljer att rösta så kan man även mäta den politiska jämlikheten. Desto lägre valdeltagande, 

desto högre ojämlikhet mellan olika samhällsgrupper och tvärtom.  48

Sociala individuella förklaringar kan vara konsumtion av politiska media och enskilda 

individers politiska intresse.  Dessa faktorer är intressanta, men då tiden är begränsad så 49

kommer jag att lägga mycket fokus på den faktor som har störst påverkan på valdeltagandet 

och det är graden av utbildningsnivå.  50
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8.4 Kort sammanfattning av mina avgränsningar!
Jag har valt att fokusera på ett visst antal faktorer som jag tror kommer ha störst påverkan på 

Finlands valdeltagande. Jag anser att det inte finns någon anledning att fokusera på en faktor 

som har minimal påverkan. Det finns också en tidsaspekt i det hela. Om jag väljer att ta med 

och analysera alla faktorer hade det tagit alldeles för lång tid. 

9. Resultatredovisning  

9.1 Institutionella förklaringar!
Kan de institutionella förklaringarna ge svar på varför Finland har så lågt valdeltagande 

jämfört med övriga nordiska länder?  

Svaret är ja på denna fråga. Forskning har visat att de institutionella faktorerna påverkar 

valdeltagandet i högre grad jämfört med de kontextuella och individuella. Finland använder 

sig precis som Sverige av ett proportionellt valsystem till parlament/riksdag. Både Sverige 

och Finland har låga röstspärrar eller inga alls för mindre partier. Sveriges spärr ligger på fyra 

procent medan Finland inte har någon spärr alls för mindre partier.  51

I Sverige har du möjlighet att förtidsrösta upp till 18 dagar i förväg och det pågår fram till 

valdagen.  Vid riksdagsvalet år 2010 valde 39,4 procent av väljarna att förtidsrösta och 52

därmed innehar Sverige ett världsrekord när det gäller att rösta i förtid.  Det svenska 53

röstningssystemet är konstruerat med avsikten att göra det så enkelt som möjligt att delta i de 

politiska valen.  54

Valdagens placering, det vill säga vilken dag på året valet genomförs påverkar också 

valdeltagandet. Om Sverige hade valt att lägga valet på julafton, då hade en betydande del av 

de röstberättigade troligen valt att stanna hemma från valurnorna för att fira jul och därmed 

hade valdeltagandet varit betydligt lägre än vad det är nu.  
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I Sverige ligger valdagen alltid på en söndag (den dag då folk oftast är lediga) i september. 

Den ursprungliga anledningen till att man valde att arrangera valet i september var att skörden 

var fixad och att hela landet var fritt från snö. Att lägga ett riksdagsval på hösten är 

fördelaktigt då höstval gynnar valdeltagandet jämfört med att ha val på vintern och 

sommaren. Ännu viktigare är att Sverige har en gemensam valdag vilket betyder att riksdag, 

landsting och kommunalval genomförs samma dag.    55

Finland har valt att lägga sitt parlamentsval i april. Oscarsson och Holmberg tar inte upp 

effekterna av att lägga ett val på våren så det är inte där problemet ligger. Den stora 

anledningen till det låga valdeltagandet är Finlands beslut att lägga valen på olika tidpunkter. 

Situationen som kan uppstå är att under en kort period kan man ha fyra olika val (riksdag, 

kommun och presidentval i två omgångar) som inte hålls samtidigt.   56

En parallell här kan dras till Schweiz. Schweiz har ett väldigt lågt valdeltagande (49 procent). 

En anledning till detta är att man arrangerar flera folkomröstningar om året (landet tillämpar 

direktdemokrati) vilket ha resulterat till att invånarna inte orkar engagera sig i politiken 

(folket har blivit valtrötta.) Jag säger inte att finska befolkningen är valtrött, men man kan inte 

blunda för mönstret. Många val/folkomröstningar (vilket man har i Finland likt Schweiz) 

leder sannolikt till valtrötthet.  57

Både finska och svenska väljare har möjlighet att förtidsrösta. Dock har man inte lika lång tid 

på sig i Finland jämfört med Sverige. I Finland kan man lägga sin förtidsröst endast under sex 

dagar. Fem dagar före valdagen, försvinner möjligheten att förtidsrösta och man får istället 

vänta till valdagen.   58

En annan bidragande faktor till ett högt valdeltagande är röstplikt, det vill säga att man 

tvingas till att rösta, om inte så bestraffas man i någon form genom böter exempelvis. Detta 
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system tillämpas bland annat i Belgien, Luxemburg och Australien.  Dessa länder betraktar 59

valdeltagande som en juridisk skyldighet,  dock tillämpar varken Sverige eller Finland detta.  60

Institutionella skillnader och likheter mellan Sverige och Finland 

Figur 1.4 

9.2 Kontextuella förklaringar!!
Tydliga politiska alternativ och att det är viktiga och spännande val leder till ett högt 

valdeltagande. 

I Finland har man av tradition haft breda koalitionsregeringar  till skillnad från Norge, 61

Danmark och Sverige där minoritetsregeringar har varit vanligt.  Ett bra exempel på en sådan 62

koalitionsregering kan vi hitta år 2011 då Finland bildade en koalitionsregering bestående av 

sex partier: Samlingspartiet, Socialdemokraterna, De gröna, Svenska folkpartiet, 

Kristdemokraterna och Vänsterförbundet.     63

Dock har Sverige tidigare tillämpat detta system på kommunal nivå under 50-talet. Detta 

system hade dock sina brister då man från svenskt håll ansåg att det ledde till otydligt ansvar. 

Sverige Finland

Gemensam valdag JA NEJ

Möjlighet att förtidsrösta JA JA

Låg eller ingen röstspärr JA JA

Proportionellt valsystem JA JA

Söndagsval JA JA

Val relativt sällan JA NEJ

Röstplikt NEJ NEJ
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När alla partier är med och styr så är det svårt att ställa någon till svars. Det blev otydligt för 

väljarna att avgöra vem/vilka som egentligen hade varit med och styrt kommunen och vem/

vilka som har varit delaktiga i de politiska besluten.   64

Finland har som jag tidigare nämnt tillämpat samma system i sin riksdag som Sverige gjorde 

på 50-talet i kommunerna så där man se likheter. Skillnaden mellan kommunalval och 

riksdagsval är stora och därmed finns det inget statistiskt samband mellan dagens situation i 

den finska riksdagen och hur Sveriges kommuner styrdes på 50-talet men det är värt att 

nämna tycker jag. Det blir otydligt för väljarna att avgöra vem som är ansvarig för vad om 

alla eller många partier är delaktiga i det politiska styret, oavsett om det är kommun eller 

riksdag. 

9.2 Kontextuella förklaringar!

9.2.1 Aktiva valkampanjer!
Valkampanjer och valrörelsen som uppstår under ett valår är oerhört viktiga. Väljarna får 

genom valrörelsen information om de olika partiledarna, partierna och deras respektive 

politik. Dessa valkampanjer bör vara underhållande och sakliga. Det måste också finnas ett 

stort engagemang bland partierna och deras respektive valarbetare. Dessa kriterier måste 

uppfyllas för att partiet ska kunna locka till sig väljare. Genom att väljarna ta del av politiska 

debatter, utfrågningar av partiledare med mera så ska väljarna ges möjlighet att få en klar och 

tydlig bild av varje parti och deras politik. När väljaren har en klar och tydlig bild, väljer man 

att rösta på det parti som tilltalar en bäst.  65

I Finland har valkampanjerna inte fungerat lika bra som i Sverige och det är troligtvis en 

bidragande orsak till att valdeltagandet inte ligger på en särskilt hög nivå jämfört med övriga 

Norden.  

De sakfrågor som har dominerat finsk politik från valet år 1999 och framåt är bland annat 

landets arbetslöshet, vårdens kvalité och olika skattefrågor. Detta är inte helt olikt Sverige och 

de svenska politiska debatterna då även arbetslösheten, skattefrågor och kvalitén på vården 
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har varit aktuella politiska ämnen. I Finland har dock dessa frågor hamnat i skuggan i tidigare 

val. De tre val som hölls mellan 1999–2007 har ansetts hålla en väldigt låg nivå (författaren 

använder sig av ordet loj för att beskriva de finska valkampanjerna). På grund av den låga 

nivån på valkampanjerna så har de finska väljarna haft svårt att avgöra de politiska 

skillnaderna mellan landets tre stora partier. De politiskt viktiga sakfrågorna har hamnat lite i 

skuggan. Istället har mycket fokus hamnat på personfrågor t.ex. vem som är bäst lämpad till 

att bli statsminister.   66

Problemet att avgöra de politiska skillnaderna mellan de politiska partierna har inte de 

svenska väljarna upplevt i samma utsträckning som de finska väljarna. Vid svenska 

riksdagsvalet år 2010 hade väljarna två tydliga politiska alternativ att välja mellan. Två block 

med Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet på ena sidan och 

Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna på den andra.  Slutsatsen man kan dra 67

av detta är att de finska väljarna till skillnad från de svenska fann det svårt att identifiera 

skillnaden mellan de olika partierna. Denna faktor är en av många som bidragit till det låga 

valdeltagandet i Finland.    

9.2.2 Ideologisk polarisering på hög nivå !
Polarisering, det vill säga att väljarna befinner sig långt ifrån varandra åsiktsmässigt, ena 

sidan ligger långt åt vänster medan den andra ligger långt åt höger på den politiska skalan. 

Detsamma gäller partierna, det parti som sitter i regeringsställning ligger exempelvis långt åt 

vänster medan oppositionen ligger långt åt höger. Detta bidrar till att skiljelinjerna mellan 

regeringspartiet och oppositionen är väldigt stark och tydlig. Ett exempel på polarisering kan 

man hämta i 1930-talets Nazi-Tyskland, då mellan kommunistpartiet och Nazi-partiet.   68

Blockpolitiken som finns i t.ex. Sverige existerar inte inom finsk politik i samma 

utsträckning. I Finland finns det en lång tradition av att bilda stora koalitionsregeringar (även 

kallat regnbågsregeringar) där upp till sex partier suttit i en och samma koalitionsregering. 
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Finländsk politik har kännetecknats av samförstånd de senaste två decennierna.  Slutsatsen 69

man kan dra av detta är att politiken inte är polariserad, snarare tvärtom. Nivån på den 

politiska konflikten är låg och det tydligaste beviset på det är dessa finska 

koalitionsregeringar.   

9.2.3 Individförklaringar !
Som jag nämnde i figur 1.1 så har Sverige ett relativt högt valdeltagande. Dock råder det stora 

skillnader i valdeltagande mellan olika grupper i samhället. Man har fört statistik och forskat 

om vilka grupper i samhället som väljer att rösta i riksdagsvalen. Forskningen visa att det 

finns flera faktorer som bidrar till att folk väljer att rösta bland annat hög inkomst/lön, hög 

utbildning, ålder och kön. Därmed kan man dra slutsatsen att ens sociala status i samhället 

bidrar till ens beslut att antingen gå och rösta eller att avstå.   70

I länder med högt valdeltagande t.ex. Sverige och Danmark där valdeltagandet legat över 80 

procent de senaste fem parlamentsvalen (se figur1.1) är skillnaden mellan vilka grupper som 

inte röstar och röstar inte jättestor. Problem tillkommer när valdeltagandet sjunker, då ökar 

skillnaden markant mellan samhällsgrupperna. Valdeltagandet bland vissa grupper 

(högutbildade och högavlönade exempelvis) ligger ofta på ungefär samma höga nivå medan 

valdeltagandet bland andra grupper (lågutbildade och dåligt betalda jobb) sjunker kraftigt.  71

Problemet som uppstår är att de grupper som avstår från att rösta i hög utsträckning (t.ex. 

lågutbildade) saknar politiskt representation.  Kan de individuella faktorerna då förklara det 72

traditionellt sett låga valdeltagandet? Ja, det kan man faktiskt. Finland drabbades liksom 

Sverige av ekonomisk kris på 90-talet. ,  Finlands kris resulterade bland annat på 73 74

individnivå:  

• Arbetslösheten steg kraftigt (1993 låg arbetslösheten på 20 procent).  
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• Runt 10 000 hushåll blev kraftigt skuldsatta  

Slutsatsen man kan dra av detta är att det finska folket drabbades hårt av den ekonomiska 

krisen i form av hög arbetslöshet och social otrygghet. Arbetslösa röstar i lägre utsträckning 

jämfört med icke arbetslösa.  

Den höga arbetslösheten var en bidragande faktor till att många finländare valde att inte rösta 

i riksdagsvalet 1995.  Osmo Jussila, Seppo Hentilä och Jukka Nevakivi (alla är professorer i 75

politisk historia vid Helsingfors universitet) poängterar detta i sin bok: Finlands politiska 

historia 1809–2009 (2009).  

Det är vetenskapligt och statistiskt bevisat att arbetslösa, lågutbildade och lågavlönade och 

arbetarklassen röstar i lägre utsträckning jämfört med icke arbetslösa, högutbildade, 

högavlönade.  Finland genomgick en svår ekonomisk kris på 90-talet  vilket skulle kunde 76 77

förklara det låga valdeltagandet år1995.  

En parallell till Finlands situation på 90-talet är dagens Grekland, ett land som har drabbats 

oerhört hårt av den ekonomiska krisen. Arbetslösheten ligger på 26 procent  samtidigt som 78

landet har tvingats till stora nedskärningar i den offentliga sektorn.  Landets valdeltagande 79

var väldigt lågt senast (55 procent i parlamentsvalet 2015).   80

Finland har för tillfället högst arbetslöshet och sämst ekonomi i Norden (enligt statistik från 

Globalis).  Finland har de senaste åren tvingats dra ner på välfärden på grund av landets 81

ekonomi. De sociala och ekonomiska klyftorna har ökat samtidigt som det finns grupper i det 

finska samhället som står långt ifrån arbetsmarknaden.   82
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När man blir medveten om vilken situation Finland är i kan man förstå och förklara varför 

landet har ett så lågt valdeltagande vetenskapligt (se figur 1.1). 

Jag finner det dock svårt att hävda att individförklaringarna är huvudorsaken till Finlands låga 

valdeltagande. Anledningen till detta är följande: Utbildning är den viktigaste individuella 

faktorn till ett högt valdeltagande enligt den finska valforskaren Hanna Wass med flera.  83

Samtidigt som valdeltagandet har sjunkit i flertalet länder så har utbildningsnivån ökat.  Men 84

de individuella faktorerna har självklart en stor påverkan.  

10. Slutsats!
Finlands valdeltagande avviker från övriga Norden (Island borträknat) trots att man har 

relativt goda förutsättningar för att uppnå ett högt valdeltagande. Demokratin är väl utvecklad 

och man tillämpar ett proportionellt valsystem likt övriga nordiska länder. Däremot har 

Finland sämre ekonomiska och sociala förutsättningar än övriga nordiska länder. Finland är 

det land i Norden som har högst arbetslöshet  och har det sämst ekonomiskt ställt. Som jag 85

tidigare nämnde finns det olika verktyg för att mäta ekonomiskt välstånd. BNP per invånare, 

BNP per capita och BNI är några instrument som används. Finland uppvisar sämst siffror i 

alla dessa mätningar vilket gör det statistiskt säkerställt att Finland har sämre ekonomi än 

övriga nordiska länder.   86

De institutionella orsakerna till Finlands låga valdeltagande är att man inte har en gemensam 

valdag för presidentval, kommunalval och riksdagsval. Det resulterar i att man har betydligt 

fler val än t.ex. Sverige.  

De kontextuella orsakerna till det låga valdeltagandet är knutet till Finlands dåliga 

valkampanjer. Forskarna har beskrivit de finska valkampanjerna som ”loja”. Det säger allt om 

kvalitén. Aktiva valkampanjer är en viktig faktor för att uppnå ett högt valdeltagande och det 

har Finland saknat vid riksdagsvalen  åren 1999,2003 och 2007. I och med den låga nivån på 
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kampanjerna så har de politiska alternativen för väljarna blivit otydliga vilket inte gynnar ett 

högt valdeltagande. Det råder ingen riktig konflikt inom finsk politik. Ett tydligt exempel på 

detta är alla stora koalitionsregeringar. Det finns heller inget tydligt höger-vänster block till 

skillnad från Sverige som har tydliga skillnader mellan blocken. 

De individuella förklaringarna till att folk inte röstar är samma i Finland som i Sverige och 

övriga västerländska demokratier. Låg utbildning, låg lön och låg social status är faktorer som 

bidrar till ett lågt valdeltagande.  Hanna Wass, finsk valforskare hävdar att utbildning är den 87

enskilt största individuella faktorn till ett högt valdeltagande. Det vill säga, desto högre 

utbildning personen i fråga har, desto större är chansen att den enskilda individen röstar.  Då 88

Finlands utbildningssystem har visat sig bättre än det svenska (enligt Pisa) likväl är 

valdeltagandet lägre. Detta är ett bevis på att de institutionella faktorerna påverkar 

valdeltagandet i högre grad jämfört med de individuella. 

En kombination av ett icke komplett institutionellt system, låg politisk konflikt/polarisering, 

otydliga politiska alternativ samt landets ekonomiska och sociala situation har bidragit till att 

valdeltagandet sticker ut kraftigt i Finland jämfört med Sverige, Danmark och Norge.  

De reformer som Finland skulle kunna göra för att öka valdeltagandet hade bland annat varit 

att införa en gemensam valdag för kommun, president och riksdag. Finland har riksdagsval 

vart fjärde år och presidentval vart sjätte år. För att möjliggöra detta så skulle Finland vara 

tvunget att ändra regeringens mandatperiod från nuvarande fyra år till sex år, eventuellt att 

man ändrar presidentens ämbetsperiod, från nuvarande sex till fyra år.  

!
!
11. Slutdiskussion!

11.1 Val av ämne, metod och personlig reflektion!!
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Rätten att rösta i olika former av val, det är en av demokratins grundprinciper. Det var en av 

flera anledningar till varför jag valde att skriva om Finlands låga valdeltagande i min 

kandidatuppsats. Själv har valt att rösta i alla val som jag hittills har kunnat delta i med 

undantag av kyrkovalet år 2013. Anledningen till att jag inte röstade i detta val var att jag inte 

visste att det ägde rum samt att jag inte riktigt har förstått vad partierna faktiskt gör när de väl 

väljs in.  

Många i min bekantskapskrets hade liksom jag inte röstat i kyrkovalet. Till skillnad från mig 

hade de inte heller valt att använda sin rösträtt år 2014 när det var val till riksdag, landsting 

och kommun. Tanken slog mig, varför väljer folk att inte rösta?  

Jag började fundera över varför inte alla deltar i allmänna val då man har en laglig rätt till 

detta samt att demokratins legitimitet ökar om alla väljer att delta i de demokratiska val som 

Sverige anordnar. Man har forskat mycket om valdeltagande och att ha tillgång till god 

forskning, det gör uppsatsarbetet så mycket enklare och det var ytterligare en faktor till att jag 

bestämde mig för att skriva om valdeltagande. 

Valdeltagandet i Sverige har legat på en väldigt hög nivå under en väldigt lång tid. Eftersom 

jag måste ha ett tydligt problem som jag vill analysera så kunde jag inte skriva om Sveriges 

valdeltagande då Sverige inte har ett problem med sitt valdeltagande. 

Jag började med att analysera statistik från flertalet demokratiska länder och fokus var: 

staternas valdeltagande. Jag ville analysera stabila och fungerade demokratier då dessa stater 

har bättre förutsättningar för ett högt valdeltagande jämfört med en diktatur eller mindre 

utvecklade demokratiska stater. Om dessa stater inte har ett högt valdeltagande så har vi ett 

tydligt problem och därmed så har jag skaffat mig goda förutsättningar för att skriva en 

kandidatuppsats.  

Det finns flertalet demokratiska länder som kämpar med ett lågt valdeltagande. Med tanke på 

att det nyss varit presidentval i USA så hade det varit väldigt aktuellt att skriva om deras 

valdeltagande då det är lågt, och därmed har man ett tydligt problem. Dock anser jag att USA 

inte är en fungerande demokrati (min personliga åsikt). Jag tycker att USA inte är en 

fungerande demokrati på grund av deras röstningssystem. Då det amerikanska folket röstar 

fram representanter (så kallade elektorer) så finns risken att den presidentkandidat som fått 

flest röster från folket (kallas i USA för popular votes) inte blir vald till president. Det är 
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antalet elektorsröster som avgör vem som blir landets president. Att den folkvalda vinnaren 

förlorar,  det är inte demokrati enligt mig. Ytterligare en anledning till att jag ställer mig 89

kritisk till USA:s demokrati är att det är väldigt dyrt för den de seriösa presidentkandidaterna 

att ställa upp i presidentvalet. Detta leder till att stora summor pengar måste samlas in för att 

kunna finansiera valkampanjerna. Detta leder i sin tur att presidentkandidaterna måste hitta 

sponsorer och intressegrupper som stöder dem ekonomiskt.   90

Jag ser en problematik i detta. Att stora företag och intressegrupper kan gå in och stödja en 

valkampanj ekonomiskt, det tror jag leder till att politikern hamnar i en form av 

beroendeställning till de företag och sponsorer som finansierat valkampanjen. Detta ställer jag 

väldigt skeptiskt till. Det är dock USA:s röstningssystem som jag ställer mig mest kritiskt 

till.    91

En annan anledning till att jag valde bort USA var att jag anser att svaret på min frågeställning 

hade varit alldeles för uppenbart. Elektorer som röstar fram presidenten, majoritetsval, 

obligatorisk röstregistrering i vissa delstater för att få rösta etc.  gör att frågan blir för enkel. 92

Jag övervägde ett tag att välja att analysera ett asiatiskt land med lågt valdeltagande men jag 

övergav den idén då jag fruktade att tillgången till information var knapp.   

Bland Europas länder fanns det många intressanta alternativ. Funderade ett tag på att 

analysera Schweiz eller Greklands valdeltagande. Problemet är väldigt tydligt i Schweiz. 

Dock upplever jag att svaret hade blivit alldeles för enkelt. Schweiz tillämpar direktdemokrati 

vilket resulterar i att man genomför flera folkomröstningar om året vilket i sin tur resulterar i 

att folket blivit valtrötta.  

Greklands valdeltagande hade varit intressant att analysera då landet har drabbats hårt av den 

ekonomiska krisen. Efter en tids betänkande beslutade jag mig till slut för att analysera 

Finlands låga valdeltagande. Anledningen till mitt val av land var att Finland skilde sig så 

mycket från de övriga nordiska länderna (Island borträknat). Övriga nordiska länder har ett 
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väldigt högt valdeltagande till skillnad från Finland. Detta gjorde att jag bestämde mig för att 

välja fallet Finland. Problemet var tydligt (det låga valdeltagandet) samtidigt som svaret på 

frågan om varför valdeltagandet var så lågt, det var oklart då Finlands politiska system liknar 

Sverige i viss mån (och Sverige har ett högt valdeltagande). 

När det kommer till val av metod så var det ganska enkelt. En teorikonsumerande fallstudie 

med fallet Finland i centrum, denna metod kände jag passade perfekt. Då varje stat är unik så 

passade en teorikonsumerande fallstudie bäst. Vid en sådan studie är det inte särskilt viktigt 

att kunna generalisera sitt resultat till andra fall vilket var den stora anledningen till att jag 

valde den metoden. Trots detta så känns det nu i efterhand att det hade varit möjligt 

generalisera mitt resultat på andra fall. Anledningen till detta är att mitt 

kategoriseringsschema tar upp faktorer som påverkar valdeltagandet i olika stater (dessa 

faktorer är ett vetenskapligt paradigm). Faktorernas betydelse är inte unika för ett enskilt land, 

utan för alla demokratiska länder. Om jag kan förklara Finlands låga valdeltagande med hjälp 

av dessa faktorer så har jag goda möjligheter att förklara även andra staters låga valdeltagande 

och därmed tror jag att det hade varit möjligt att generalisera mitt resultat till andra fall. 

Schemats utformning bidrog till att arbetet rullade på bra då det kunde på ett tydligt och 

pedagogiskt sätt förklara varför vissa länder hade ett högt valdeltagande medan andra länder 

har ett lågt. På grund av schemats enkla men innehållsrika design kunde jag kunde strukturera 

upp arbetet bättre och arbeta metodiskt.        

Insamlande av användbart material blev svårare än vad jag hade förväntat mig. Att få fram 

valstatistik från Sverige, det var enkelt då nästintill all nödvändig information fanns på 

valmyndighetens hemsida. Jag fick komplettera det med information från Oscarsson och 

Holmbergs bok Nya svenska väljare (2013). Såklart använde jag mig av fler källor för 

information men dessa två källor gav mig en grund att stå på. Oscarsson och Holmbergs bok 

Nya svenska väljare (2013) var särskilt viktig eftersom jag valde att använda mig utav deras 

kategoriseringsschema.  

Att få fram valstatistik från Finland var betydligt svårare. Anledningen till detta var följande:  

I Finland för man statistik över valdeltagandet inom landet (röstberättigade som bor i 

Finland), valdeltagandet bland finländare som bor utomlands och till sist, valdeltagandet 

bland alla som är röstberättigade (oavsett om man bor utomlands eller inte). När jag läste 
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olika rapporter om Finlands valdeltagande ansåg jag att det framkom otydligt vilket värde 

som var det faktiska valdeltagandet (läste både svenska och finska rapporter).  Många 

rapporter kunde komma fram till samma sak och hade samma slutsats men de använde sig av 

olika siffror.  

Även om Finland är tvåspråkigt så upplevde jag att tillgången till information på svenska var 

begränsad. Jag hittade heller aldrig någon riktig finsk motsvarighet till den svenska 

valmyndigheten vilket gjorde mig en aning frustrerad. Jag kontaktade även den finska 

riksdagen och bad om information angående deras valdeltagande. Som tur väl så fick jag svar 

från dem vilket medförde att jag fick tillgång till information som jag troligtvis själv aldrig 

hade hittat.   

Ett annat problem som tas upp i en rapport i en rapport skriven av Heikki Paloheimo (docent 

vid Åbo universitet) är att Finland släpar efter övriga västländer när det kommer till forskning 

om politiska val.  Det kan vara en anledning till att jag fann det oerhört mycket svårare att få 93

fram användbart material från Finland jämfört med Sverige.   

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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