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Abstract 
 
Often when we think about democracy our thoughts are drawn to the thought 

of a political election. The US has for a very long time had low election 

turnout regarding to the presidential elections. In this qualitative case study 

the author analyzed two possible factors to study if they could explain the 

turnout rates in West Virginia and in Minnesota. The two possible 

explanation factors that were analyzed in this report was legal factors and 

socioeconomic factors. The theories that were used in this report was; 

rational choice theory, the standard socioeconomic status model and Jan 

Teorells explanation theory for voter turnout. The author concluded in the 

end of the study that both factors could explain the differences in the voter 

turnout between the two states.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords; voting, turnout, presedential election, socioeconomics, legal, rational 
 
Nyckelord; valdeltagande, valresultat, presidentval, socioekonomi, juridik, 
rationellt 
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Inledning  
 

När man diskuterar demokrati och stater som har ett demokratiskt system, 

hamnar tankarna oftast på politiska val. Att medborgarna får delta och rösta 

på de representanter de tycker bör styra landet. Det styrelseskick som oftast 

förknippas med politiska val är just demokrati. Att som medborgare få känna 

sig behövd och kunna påverka styrandet av landet man bor i, kan nog vi alla 

komma överens om att det är något man strävar efter att implementera eller 

behålla.  

 

USA är ett land där demokratin fått ett starkt fotfäste, ett land där man värnar 

om frihet och allas lika värde. USA har fått en titel som världens 

demokratiförespråkare, om detta är för att de är ett bra demokratiskt land eller 

om de är för att det är så de väljer att framställa sitt land som kan diskuteras. 

Det man dock kan konstatera är att USA är i dagsläget världens enda 

stormakt och påverkar därmed alla världens länder på ett eller annat sätt. 

Deras presidentval uppmärksammas och följs världen över och många länder 

påverkas av deras politiska vals utfall. Trots detta har landet under en längre 

tid haft ett väldigt lågt valdeltagande, jämfört med andra västerländska 

länder.  

 

Under valet 2012 var det cirka 53.6 % av hela befolkningen som deltog i 

presidentvalet genom att rösta.1 I West Virginia var det cirka 45 % som 

deltog i presidentvalet 20122 medan i Minnesota var det nästan 76.5 % som 

                                                
1 Institute for democracy and electoral assistance, USA- voter turnout presidential 
http://www.idea.int/data-tools/country-view/295/40, (hämtad  2017-06-06) 
2 West Virginia secretary of state, election results centre 2012, 
https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?src=CF, 
http://services.sos.wv.gov/apps/elections/results/results.aspx?year=2012&eid=13&county=St
atewide (hämtad 2017-06-06) 
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röstade i samma presidentval3. Hur kommer det sig att det land som 

förespråkar demokratin så pass mycket, har så stora skillnader inom landet 

bland sina delstater? 

 

Skillnaderna inom landet är stora, där landet dras med etniska, ekonomiska, 

utbildningsskillnader etc. Tidigare forskning har mestadels fokuserat på 

landets valdeltagande i helhet, där man ofta använt sig av statistiska metoder 

för att kunna generalisera resultaten över den större befolkningen. 

 

Minnesota är beläget i norra delen av landet, och West Virginia som är 

beläget i östra delen av landet är två delstater som skiljer sig åt i olika 

aspekter. I en delstatsranking hamnade Minnesota på plats tre av femtio, 

vilket innebär att delstaten är den tredje bästa delstaten i landet. 4 West 

Virginia hamnade däremot på plats fyrtio, vilket gör att delstaten har en 

botten rankning i landet.5  Detta kan förklaras av en mängd olika faktors 

skillnader inom delstaterna, men påverkar vissa av dessa variationer även 

skillnaderna i valdeltagandet mellan delstaterna? Kan någon av dessa faktorer 

förklara det politiska deltagandet i presidentvalen i dessa delstater? 
 

I och med att USA är ett väldigt speciellt och unikt land, finns det svårigheter 

med att jämföra det med andra länder med ambitionen att fallen skall vara så 

homogena som möjligt. Därför skall jag genomföra en teorikonsumerande 

studie med lika design som forskningsdesign. Istället för att jämföra USA 

med ett land som har högre politisk aktivitet, kommer jag att jämföra två 

delstater inom landet. Dessa delstater är Minnesota och West Virginia, vilket 

                                                
3 Minnesota secretary of state, Historical voter turnout statistics, 
http://www.sos.state.mn.us/election-administration-campaigns/data-maps/historical-voter-
turnout-statistics/ (senast hämtad 2017-06-07) 
4 U.S. news and world report, Minnesota 
https://www.usnews.com/news/best-states/minnesota (Senast hämtad 2017-06-07) 
5 U.S. news and world report, West Virginia 
https://www.usnews.com/news/best-states/west-virginia (Senast hämtad 2017-06-07) 
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även representerar den delstat med högst politisk aktivitet inom landet 

respektive det med näst lägst politisk aktivitet.  

 

Forskningsproblem 
 

Det har länge diskuterats om valdeltagande i den samhällsvetenskapliga 

världen och har varit ett stort forskningsintresse för många. Vad förklarar 

egentligen variationen i valdeltagandet mellan Minnesota och West Virginia?  

Frågorna är många och forskningen är bred inom ämnet.  USA är ett väldigt 

stort land, både till yta och befolkningsmängd och är även världens enda 

stormakt. Att USA har ett lägre genomsnittligt valdeltagande än resterande 

västerländska demokratier har länge varit känt men även inom landet är 

skillnaderna stora.  Många har länge förundrats över skillnaderna i det 

politiska valdeltagande mellan de olika delstaterna, där det i vissa delstater 

kan uppnå över 70 % och i andra mindre än hälften av delstatens invånare. 

Varför är det så stor variation i valdeltagandet mellan delstaterna Minnesota 

och West Virginia? 

 

Diskussionerna om landets valdeltagande hamnade på tapeten igen i samband 

med det presidentval som hölls i november 2016 där Donald Trump valdes 

till president. Det var även i samband med detta presidentval som intresset för 

frågan växte fram hos författaren. Hur kommer det sig att i land där man 

värnar om sina demokratiska värderingar samt vill implementera dessa 

värderingar i andra länder inte lyckas engagera sina egna medborgare?  En 

grundläggande faktor för att kunna vara en demokratisk stat är att landet har 

fria och rättvisa val. I ett land där man stolt triumferar med att man är ett 

demokratiskt land kan legitimiteten samt hälsan av demokratin ifrågasättas. 

Varför är det så stora skillnader i valdeltagandet mellan dessa två delstater? 

Vad finns det för skillnader i Minnesota och West Virginia som påverkar 

utkomsten av delstaternas valdeltagande?   
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Detta arbete har som målsättning att jämföra de två delstaterna, Minnesota 

och West Virginia, för att försöka finna förklaringsfaktorer till dess 

variationer i valdeltagandet.  Det har tidigare forskats om detta ämne och 

olika faktorer som påverkar valdeltagandet har konstaterats. Författarens vilja 

är att förklara valdeltagandet specifikt i dessa delstater, med hjälp av faktorer 

som tidigare kunnat bidra med förklaringar till skillnader i valdeltagande. 

Detta kommer att göras genom att undersöka två olika faktorer, den juridiska 

faktorn och den socioekonomiska faktorn.  

 

Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka varför det är så stora skillnader i 

valdeltagandet mellan delstaterna West Virginia och Minnesota. De faktorer 

som kommer att studeras i arbetet är socioekonomiska faktorer och den 

juridiska faktorn för att undersöka om dessa påverkar skillnaderna i 

valdeltagandet mellan de utvalda delstaterna.  

 

 

 
Frågeställning 
 

 
-   Varför är det så stora skillnader i valdeltagandet mellan delstaterna 

West Virginia och Minnesota? 
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Uppsatsens disposition 
 
Arbetet inleds med ett abstrakt på engelska som sammanfattar uppsatsens 

innehåll, från inledning till slutsatser. Detta följs utav en introduktion av 

uppsatsämnet samt en problemformulering som redogör för studieämnets 

relevans, ett syfte och ett förtydligande av uppsatsens frågeställning. Följande 

tar skribenten upp begreppsdefinitioner, där förklaras tolkningsbara begrepp 

samt förtydligande av förkortningar som kommer att användas utmed texten. 

Därefter följer metod avsnittet, där redogörs det för vilken forskningsmetod 

som använts samt hur författaren gått tillväga för att genomföra studien samt 

vilka avgränsningar som gjorts och varför de gjorts.  Även förtydligande av 

material görs i denna sektion. Sedan går uppsatsen vidare till kapitlet teori 

och tidigare forskning där författaren tar upp Jan Teorells teori, rational 

choice teorin och den standard socioekonomiska status modellen även 

tidigare forskning tas upp i detta kapitel. Följande är en kort beskrivning av 

de fall som skall studeras, West Virginia och Minnesota. Efter denna 

fallbeskrivning påbörjas resultatet, där författaren redogör för skillnaderna 

mellan delstaterna samt applicerar de utvalda teorierna. Därefter följer en 

slutsummering av resultatet, svårigheter i genomförande av studien och 

förhoppningar till framtida studier inom ämnesområdet. 
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Begreppsdefinition 
 

Rationellt 

Författaren har valt att använda sig av samhällsvetaren Anthony Downs 

definition av rationalitet. Denne förklarar rationalitet som ett engagemang i 

vägen till måluppfyllelse på ett så förnuftigt sätt som möjligt. Vilket med 

andra ord innebär att när individen ställs inför ett val som kan påverka dennes 

intressen kommer den rationella människan att vara intresserad av den väg 

som är mest kostnadseffektiv så att denne kan maximera sin vinning. Detta 

brukar beskrivas som att den rationella individens vilja till att agera 

nyttomaximerande.6 

 

Valdeltagande 

När författaren talar om valdeltagande, syftar denne på valdeltagande i 

presidentvalen. Valdeltagande kan i andra sammanhang användas för att 

beskriva individers deltagande i andra typer av val så som folkomröstningar, 

kommunala och landstings deltaganden eller liknande. Författaren av denna 

studien har dock valt att enbart använda valdeltagande som en beskrivning av 

deltagandet i presidentvalen i USA.  

 
Socioekonomi 

När författaren talar om socioekonomi definierar denne detta på samma sätt 

som standard socioekonomiska status modellen. Alltså syftar socioekonomi, i 

denna uppsats på tid, inkomst och utbildning. 

 

                                                
6 A. J Evans Jocelyn, Voters and voting; an introduction. 1st ed. London: Sage publications 
Ltd. (2004) s. 70 
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Teori och tidigare forskning 
 
Tidigare forskning 
 

Do people vote on the basis of minimax regret? - Blais, Young, 
Fleury, Lapp (1995) 
Downs (1957) och som sedan utvecklades av andra teoretiker, skapade en 

kalkyl för vad som påverkar röstning. De menade på att R=BP-C förklarar 

individers valdeltagande. R står för det individen vinner på genom att rösta, B 

står för de skillnader som skulle kunna finnas i de fördelar som väljaren 

skulle få om kandidaten individen stöttar skulle vinna över sin motståndare. P 

står för sannolikheten att en enskild väljares röst skulle vara avgörande för 

huruvida kandidaten vinner eller ej och C står för vad det, rent praktiskt, 

skulle kosta för individen att ta sig till en vallokal för att rösta.7 

 

I och med att man insåg att variabeln P inte hade den påverkan man hade 

trott, då stor del av befolkningen faktiskt röstade, ändrade man formeln. Den 

uppdaterade formeln blev R=BP-C+D, där D står för den mentala känslan av 

att det är en medborglig plikt att rösta, att man vill vara med och bevara 

demokratin. Ferejohn & Fiorina menar istället att väljarna inte kan avgöra 

sannolikheten av valresultatet under osäkerhet. De menar därmed att istället 

för att använda sig utav en minimax regret besluts strategi då bör man istället 

utgå från en nyttomaximerande kalkyl. Röstaren kalkylerar istället deras 

möjliga förluster eller ånger som kan uppstå, i olika taktikformer, och bör då 

istället välja det som istället minimerar deras största möjliga ånger. 8 

 

                                                
7 Blais, A.Young, R. Fleury, C. and Lapp, M. Do People Vote on the Basis of Minimax 

Regret? Political Research Quarterly. 1995.  
8 ibid 
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Election laws, mobilization, and turnout: The unanticipated 
Concequences of election reform 
 
Barry C. Burden m.fl. Studerade presidentvalen USA under 2004 och 2008. 

De ville undersöka huruvida juridiska lagar i relation till politiska val 

påverkade valdeltagandet, vilket de kom fram till att de gjorde både negativt 

och positivt.  Det visade sig att EDR, election day registration, hade en 

positiv effekt på valdeltagandet medan early voting visade sig ha en negativ 

påverkan på valdeltagandet när det implementerades ensamt.  De menar på 

att EDR låter den som skall rösta både registrera sig samt rösta under samma 

tillfälle.  9 

 

Early voting visar studien de genomfört att den istället har en motsats effekt, 

det sänker istället andelen som deltar. De definierar early voting som att 

valdeltagarn kan rösta innan valdagen när de vill. Detta har varit ett populärt 

förslag i USA och som har blivit vanligare runt om i landet.  Forskningen är 

väldigt splittrad kring detta fenomen, då de tidigare rapporterats att de har 

haft olika effekter. Satsningen har ökat valdeltagandet, inte gjort någon 

skillnad i vissa fall och i andra fall även minskat valdeltagandet. De testar 

även same- day registration (SDR) vilket är att man kan registrera sig och 

rösta på samma gång innan den officiella valdagen. De menar på att de finns 

två sätt valdeltagande reformer kan påverka utkomsten av valen, antingen 

stimulerar den nya individer till att delta eller så behåller den de som brukar 

rösta. De menar på att early voting reformen är en sådan som gör det mer 

bekvämt för personer som redan är registrerade eller redan bestämt sig för att 

rösta. Medan EDR istället stimulerar nya väljare att delta genom att få dem 

                                                
9 Burden, B., Canon, D., Mayer, K. and Moynihan, D. Election Laws, Mobilization, and 

Turnout: The Unanticipated Consequences of Election Reform. American Journal of 
Political Science, 2013.  
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att fokusera sin energi på enbart valdagen, där dessutom intresset för 

deltagandet är som högst i och med att desto närmare valdagen desto högre är 

intresset för att delta.   10 

 

Jag har valt att avgränsa mig till två olika faktorer. Detta för att avgränsa 

vilka faktorer som skall studeras. I och med att det finns ett flertal faktorer 

som kan påverka varför man väljer att rösta eller inte, men att studera alla 

dessa i ett arbete är omöjligt. Dessa faktorer jag valt, är faktorer som tidigare 

forskning även använt sig av, är den juridiska faktorn och socioekonomisk 

tillhörighet.  

 

Teori 
 
Den sociala grundmodellen hjälper oss att förklara ett politiskt beteende. Det 

finns ett flertal faktorer som vid forskning visats påverka hur aktiv man är i 

den politiska sfären. Socioekonomiska och demografiska skillnader har visats 

påverka det politiska beteendet.  Forskningen är splittrad i sina svar angående 

varför vissa väljer att rösta och andra inte. 11 

 

Standard socioekonomiska status modellen (SES) 
 

Denna socioekonomiska modell utvecklades av Verba och Nie. Denna 

modell förklarar drivkraften till politiskt deltagandet som den individuellas 

resurs kapital exempelvis; kunskaper, inkomst, utbildning. Den förklarar även 

att incitament har en påverkan på varför en individ väljer att rösta. De menar 

att individer som tillhör en högre status grupp är oftast i miljöer och sociala 

sammanhang där man uppmuntrar deltagande och där det är en norm att delta 

i politiska sammanhang. Därför är de mer benägna till att delta i politiska val 

                                                
10 ibid 
11 Esaiasson, P. and Westholm Anders. Deltagandets mekanismer. 1 uppl. Malmö: Liber, 
2006, s. 107-110 
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i större utsträckning än individer som tillhör en låg-status grupp. Teorin 

menar att den vuxna erfarenhet så som typ av arbete, kyrk närvaro, 

familjestrukturer eller liknande är en påverkans faktor till vad man kan bidra 

med till den politiska arenan. Dessa erfarenheter och kunskaper är viktiga att 

ha med sig när man skall delta i politiska sammanhang, då man har en större 

förståelse till vad deltagandet faktiskt innebär. Denna modell kommer att i 

resterande delen av texten att benämna som SES12.  

 

 
 
Demokratins mekanismer- Jan Teorell 
Jan Teorell menar på att det finns två typer av orsaker som kan påverka 

huruvida medborgare väljer att delta i politiska val eller ej. Dessa två är 

resurser och incitament. 

 

Han har valt att utgå från Colemans definition utav resurser vilket utgörs utav 

fysiskt kapital, human kapital och socialt kapital. Fysiskt kapital anses vara 

materiella saker som individen besitter som kan främja politiskt deltagande, 

så som olika inkomster men även möjlighet till att få tillgång till elektroniska 

produkter som radio, TV, dator, mobil etc. Med human kapital syftar han på 

människans förmågor och färdigheter som förenklar handlingen av att delta 

exempelvis politiska kunskaper och utbildning. Med socialt kapital menar 

Teorell det sociala nätverk individen har runt omkring sig eller om man har 

tillgång till ett socialt nätverk. Har man ett socialt nätverk runt sig ökar 

sannolikheten att individen rekryteras till ett politiskt deltagande. Väljarens 

sociala nätverk påverkar även det information flöde som når individen. 13 

 

                                                
12 Leighley, J. Attitudes, opportunities and incentives; a fields essay on political 
participation. Political Research Quarterly. 
13 Gilljam, M. and Hermansson, J. Demokratins mekanismer. 1st ed. Malmö̈: Liber. 2004, s. 

289-291 



Sara Gezaw 

 14 

Incitament är enligt Teorell önskan att få delta. Incitament är den handling 

som kvarstår efter att ha tagit bort brist på resurser. Författaren utgår ifrån 

Olsons påstående om att rationella varelser inte kan förväntas engagera sig i 

någon typ av rörelse som arbetar för allmänhetens bästa. Han menar istället 

på att människan har rationella skäl till att inte delta i det politiska. De som 

väljer att delta i arrangemang som arbetar som främjande för det kollektiva 

gör det enbart för att de vill ta del av de förmåner man enbart kan få genom 

att bidra till resultatet. Detta kallas selektiva incitament.14 

 

Tullock menade istället under 1971 att man faktiskt kan delta i det politiska 

för nöjets skull. Detta för att man vill uttrycka sin åsikt, eller delta i något 

som man är passionerad för. Han jämföra detta med supportrar för olika 

sportarrangemang exempelvis fotboll eller basket supportrar. De tjänar oftast 

inte på att vara supporter till ett lag, men de gör det för nöjets skull. 15 

 

Rationalitet (rational choice) 
Rationalitets teorin menar att människan agerar oftast utifrån sitt egna 

intresse. Man menar på att människan är så pass komplex och kunnig så att 

den har all rationell kapacitet som behövs för att fatta ett genomtänkt beslut. I 

och med att rationalister tror att människan är intelligent, menar de även att 

de kan överväga sina beslut noga i form av att ställa alternativa mot varandra 

för att komma fram till vilket alternativ som gynnar individen bäst. 

Människan vill maximera sin egen vinning och anses även vara kapabel till 

att kunna avgöra vilket alternativ som kommer att nytta dem mest.16    

 

                                                
14 ibid 
15 ibid 
16 Marsh, D. and Stoker, G. Theory and methods in political science. 1st ed. Basingstoke: 

Palgrave Macmillan. 2010, s. 67-75 
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Anthony Downs är en viktig aktör inom rational choice teorin. Han definition 

av rationalitet menar att individen är kapabel till att fatta rationella beslut 

samt att dessa beslut tas på ett så nyttomaximerande sätt som möjligt. Med 

detta menar han att individen väger samtliga vinster mot de möjliga 

förlusterna i sitt besluttagande och kommer att välja det denne förlorar minst 

på.17 

 

För att denna definition av rationalitet skall vara hållbar menar Downs att det 

finns fem kriterier som behöver uppfyllas och de följer18; 

 

1.   Individen måste vara kapabel till att kunna fatta ett beslut när det 

finns flera alternativ att välja mellan. 

2.   Individen skall kunna ranka sina preferenser i ordningsföljd. Alltså att 

kunna placera valalternativen i den ordning man vill att de ska ske. 

3.   Att individen skall i denna preferensrankning kunna utesluta 

alternativ utifrån ranking exempelvis att individen föredrar alternativ 

ett över alternativ två, alternativ två över alternativ tre och därmed 

kunna förstå att denne måste föredra alternativ ett över alternativ tre. 

4.   Individen kommer alltid att välja det alternativ denne prefererar. 

5.   Om individen skulle behöva fatta samma beslut igen vid annan 

tidpunkt, men under samma omständigheter, skall beslutet alltid bli 

detsamma. 

 

Dessa kriterier kräver att individen har en bra uppfattning om vad den vill att 

beslutet skall få för utfall. Dessa kriterier antyder på att individen har 

                                                
17 A.J Evans, J. Voters & Voting; An introduction. 1st ed. London: Sage publications Ltd. 
2004, s. 71. 
18 A.J Evans, J. Voters & Voting; An introduction. S. 72-73 
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tillräckligt med information till att kunna fatta beslut, vilket i verkligheten 

inte alltid är fallet.19 

 

The paradox of voting 

En del av rational choice teorin är valdeltagandets paradox. I Downs 

utveckling av sin teori konstaterade han individens medvetande om att 

dennes röst inte kommer att vara den avgörande rösten som avgör det 

politiska valet. Han påstod att kostnaderna av att ta sig till vallokalen alltid 

kommer att överväga den möjlighet att valdeltagarens lagda röst kommer att 

ha ett inflytande på valresultatet. Detta eftersom individen är medveten om 

att chansen är minimal, nästintill omöjlig, att dennes röst kommer att avgöra 

valutgången. På grund av detta borde inte den rationella individen delta i 

politiska val, men ändå är det många som deltar och faktiskt röstar. Det är 

detta som kallas röstningsparadoxen även kallat the paradox of voting.20 

 

 
Metod  
 
 
Målet med studien är att undersöka varför det finns skillnader i valdeltagande 

mellan delstaterna West Virginia och Minnesota. Detta görs med hjälp av 

olika teorier samt tidigare empiri exempelvis används rational choice teorin, 

socioekonomiska status modellen. Med hjälp av dessa olika perspektiv samt 

den tidigare forskningen som används, skall författaren förklara skillnaderna i 

valdeltagandet i delstaterna. Teorierna kommer att användas som stöd för att 

kunna ge ett bredare utrymme för att kunna tolka situationerna i delstaterna. I 

                                                
19 ibid 
20 John Ferejohn & Morris Fiorina. The Paradox of Not Voting: A Decision Theoretic 
Analysis. 1974 
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detta arbete är det fallen, alltså West Virginia och Minnesota, som är utav 

största intresse att undersöka och därmed står dessa fall i centrum av arbetet.  

 

Detta arbete är en förklarande studie. Målet med undersökningen är att 

förklara varför det är skillnader i valdeltagandet mellan delstaterna med 

fokus på två faktorer. Eftersom detta är syftet med undersökningen utesluts 

användandet av en beskrivande metod eftersom detta oftast används när 

syftet med undersökningar är att, i någon form, kategorisera de fall som 

studeras.21 Eftersom avsikten med denna studie är att förklara skillnaderna i 

den beroende variabeln i de utvalda fallen, utgörs arbetet som en förklarande 

undersökning.  

 
Jämförande fallstudie 
I denna studie har författaren utfört arbetet som en jämförande undersökning 

som tar form i en fallstudie. Målsättningen med arbetet är att göra en 

jämförelse mellan delstaterna West Virginia samt Minnesota för att kunna 

hitta förklaringsfaktorer till skillnaderna i deras valdeltagande. Att författaren 

utför undersökningen i form av en fallstudie är eftersom arbetets fokus är 

enbart att jämföra de två fall som tidigare presenterats.  

 

Motiven bakom val av fall grundade sig i författarens insikt i det låga 

valdeltagandet i USA. Efter en djupare information samling upptäckte 

skribenten att även skillnaderna i valdeltagandet inom landet var stora. Det 

har tidigare diskuterats om de samhällsskillnader som råder bland de olika 

klasserna inom USA, men författaren hade tidigare inte mött undersökningar 

om just skillnader i valdeltagandet inom landet.  Intresset växte sig större till 

vad det var som påverkade denna variation i valdeltagandet. 

 

                                                
21 Esaiasson, P. Gilljam, M. Oscarsson, H. and Wängnerud, L. Metodpraktikan, s.36 
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Vid valen av dessa fall, var det inget svårt beslut. Minnesota är som tidigare 

nämnt den delstat som har högst valdeltagande inom landet och West 

Virginia är den delstat som har näst lägst valdeltagande i USA. Detta gjorde 

att val av fall föll sig naturligt, då de va dessa delstater som hade störst 

variation i fenomen som skribenten ville undersöka. Motivet till varför 

delstaten med lägst valdeltagande, vilket är Hawaii, inte valdes var eftersom 

Hawaii inte tillhör fastlandet. Eftersom författaren ville ha så homogena 

analysenheter som möjligt för att kunna utesluta andra möjliga 

förklaringsfaktorer fanns det en rädsla att en risk av större heterogenitet i 

analysenheter skulle kunna uppstå.  

 

Val av faktorer 

Tanken var från början att skribenten skulle undersöka skillnader i tre olika 

faktorer nämligen socioekonomi, juridisk och tillit. I samband med 

undersökningens uppstartsfas insåg författaren fort att det var ytterst 

begränsad information tillgänglig om faktorn tillit för West Virginia och 

Minnesota. Därför uteslöt författaren denna faktor. 

 

Den socioekonomiska faktorn valdes i och med att man ville ha en faktor som 

skulle kunna förklara skillnaderna i grundläggande förutsättningar hos 

delstaternas invånare i relation till delstaternas valdeltagande. Den juridiska 

faktorn valdes för att undersöka delstaternas kontextuella skillnader påverkar 

analysenheterna utkomst av deltagandet i presidentvalen.  

 

Själva jämförelsen kommer att genomföras i en uppdelning av faktorerna det 

vill säga att först kommer den juridiska faktorn att diskuteras och där 

kommer likheter och skillnader bland West Virginia och Minnesota att 

jämföras. Sedan följer faktor nummer två, den socioekonomiska faktorn, och 
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även här kommer jämförelsen mellan delstaterna i det socioekonomiska att 

äga rum. 

 

 

Mest lika design  

Designen som appliceras i denna undersökning är mest lika designen, även 

kallad most similar systems (MSS). Denna design används när man skall 

undersöka fall som är lika varandra i så många avseenden som möjligt, 

förutom i den faktor som skall undersökas (beroende variabeln).  Författaren 

valde två delstater som är lika förutom i den beroende variabeln. I och med 

att skribenten enbart är intresserad av valdeltagandet i dessa två fall, hade det 

inte varit möjligt att använda mig av exempelvis en statistisk metod som 

kräver ett stort antal analysenheter. 22   

 

 Skribenten använder sig av två oberoende variabler, socioekonomi och 

juridik, för att undersöka huruvida dessa faktorer förklarar variationerna i 

valdeltagande i de utvalda fallen. Denna design användes i utformandet av 

undersökningen då författaren ansåg att genom att välja få fall utifrån 

homogenitet, skulle man, i större uträckning, kunna utesluta andra 

påverkansfaktorer. Detta eftersom större homogenitet i många faktorer 

automatiskt utesluter dessa som förklaringsfaktor till valdeltagandet i dessa 

fall.  

 

Utmärkande för denna forskningsdesign är att man har möjlighet till att välja 

sina fall strategiskt utifrån värdet av den beroende variabeln.23 I denna studie 

visste författaren i förhand att den beroende variabeln (valdeltagandet) skulle 

                                                
22 Esaiasson, P. Gilljam, M. Oscarsson, H. and Wängnerud, L. Metodpraktikan, s.102 
23 ibid, s.103 
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vara lägre i West Virginia och högre i Minnesota, men visste inte värdet av 

förklaringsvariabeln. 24  

 

Forskningsdesignen som kommer att tillämpas är en teorikonsumerande 

forskningsdesign, då det fallen som är i centrum och teorierna är enbart 

tänkta att användas som hjälpmedel till att hitta förklaringsfaktorerna i dessa 

specifika fall. I och med att syftet varken är att utveckla en egen teori eller att 

pröva en redan befintlig teori, har författaren uteslutet teoriutvecklande samt 

teoriprövande forskningsdesign.25  

 

Syftet med denna studie är att undersöka ifall den juridiska faktorn och den 

socioekonomiska faktorn kan förklara variationen i valdeltagandet i West 

Virginia och Minnesota. Alltså är det dessa två delstater som är av intresse 

och de är dem som utgör fallen i undersökningen. Frågeställningen som skall 

besvaras är Varför är det så stora skillnader i valdeltagandet mellan 

delstaterna West Virginia och Minnesota? Med hänsyn till detta syfte och 

frågeställning, ansågs det att teorikonsumerande forskningsdesign var den 

som var mest lämplig då målsättningen varken är att testa en teori eller att 

utveckla en egen.   

 

I detta arbeta har skribenten använt sig utav ett strategiskt urval, där denne 

valde två analysenheter som har motsatta värden i den beroende variabeln 

medvetet då författaren är intresserad av att studera vad som skiljer fallen åt. 

Detta görs genom att undersöka de två faktorerna (socioekonomi och juridik) 

i båda delstaterna för att granska om de bär någon förklaringskraft eller om 

faktorerna inte har någon inverkan alls på valdeltagandet. Med detta 

                                                
24 Ibid  
25 Esaiasson, P. Gilljam, M. Oscarsson, H. and Wängnerud, L. Metodpraktikan. 1st ed. 

Stockholm: Norstedts juridik, 2012, s.40-42 
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strategiska urval har författaren istället kunnat fördjupa sig i dessa två 

delstater istället för att ha en övergripande förståelse av ett flertal 

analysenheter. Vilket är en fördel med att just använda sig av ett strategiskt 

urval strategi, då man istället kan fokusera på färre analysenheter. 26 

 

Validitet 

I och med att studien är en teorikonsumerande med två analysenheter är inte 

målsättningen att generalisera resultatet på en större population, vilket görs i 

teoriprövande studier. Syftet i detta arbete är istället att förklara skillnaderna i 

valdeltagandet enbart för dessa två analysenheter och därav är inte den 

externa validiteten något som eftersträvas. Det studien istället fokuserar på är 

att finna förklaringsfaktorer i de undersökta analysenheterna, för att kunna 

uppnå intern validitet. 27 

 

 

Nackdelen med mest lika-designen är att designen går ut på att man skall ha 

så homogena analysenheter som möjligt, förutom när det gäller den beroende 

variabeln. Detta är, som även uppmärksammas i boken Metodpraktikan; 

konsten att studera samhälle, individ och marknad, lättare sagt än gjort då det 

är väldigt sällsynt att ett fåtal fall är helt homogena. 28 Det var även av denna 

anledning som jag valde att inte jämföra USA med ett annat land. I och med 

att USA är ett så pass unikt land uppstår det svårigheter med att hitta andra 

länder som är likt landet i många avseenden. Därmed ansåg jag att det 

närmaste man skulle kunna komma homogenitet, vid en jämförelse av USA:s 

valdeltagande, var att istället välja två analysenheter som skiljer sig åt på den 

beroende variabeln men som är inom USA. Självklart uppnår inte dessa val 

                                                
26 ibid 
27 ibid s.155 
28 ibid s.103 
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av analysenheter full homogenitet, men som sagt är det nästintill omöjligt att 

uppnå full homogenitet i jämförandet av stater.  

 

 
Avgränsning   
Studien baseras enbart på presidentvalen under åren 2008 och 2012. Jag 

valde att inte studera presidentvalet som skedde i november under 2016, då 

det val ägde rum alldeles för tätt inpå påbörjan av arbetet. De empiriska 

svårigheterna hade varit större i och med att alla röster inte var färdigräknade 

när studien påbörjades. Presidentvalen som hölls under 2008 och 2012 var de 

två senaste presidentvalen om man exkluderar 2016s presidentval. Att jag 

valde två presidentval, var för att ha ett större underlag av 

statistikskinformation. 

 

Studien baseras på två delstater, Minnesota och West Virginia. Detta 

eftersom dessa är de delstater som haft högst respektive näst lägst valresultat 

i de relevanta presidentvalen. Anledningen till att jag valde att ta den delstat 

med näst lägst valdeltagande, istället för den med lägst, var på grund av de 

kulturella skillnader som möjligtvis skulle kunnat vara bakomliggande 

faktorer i detta fall. Den delstat med lägst valdeltagande under dessa 

valperioder var Hawaii, men just på grund utav den lägre homogeniteten som 

skulle varit mellan Minnesota och Hawaii valde jag istället att studera två 

delstater som båda är belägna inom fastlandet. I och med att jag använder 

mig utav mest lika design skall analysenheterna vara så homogena som 

möjligt, vilket skulle sänka homogenitet mellan analysenheterna. Hawaii har 

utöver engelskan ytterligare ett officiellt språk, de har även annorlunda 

historisk bakgrund och de finns även demografiska befolkning skillnader. 

Detta kan resulterat i differenser i de sociala strukturer och normerna.  
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Operationalisering 

Teorierna som författaren kommer att ta stöd av i denna undersökningen 

kommer i största utsträckning vara Rational Choice teorin och Standard 

socioekonomiska status modellen. Rational choice teorin förklarar 

variationerna i valdeltagande som att varje individ eller aktör agerar 

nyttomaximerande grundat på situationerna i man befinner sig i. Man menar 

att alla friska människor genomför handlingar för att kunna maximera utilitet 

för något denne person kommer beröras av. Att människan är en rationell 

varelse och därmed agerar nyttomaximerande för dennes egen situation 

kommer att vara utgångspunkten för denna teoris perspektiv. Denna teori 

kommer att appliceras på båda oberoende variablerna.  

 

Standard socioekonomiska status modellen kommer att användas i 

jämförelsen i de socioekonomiska tillgångarna i delstaterna West Virginia 

och Minnesota. Denna används för att, vilket även stöttas av Teorells teori, 

förklara variationer i valdeltagandet grundat i resursskillnaderna som råder 

bland de två olika befolkningarna i analysenheterna. Som tidigare nämnt 

förklarar SES modellen variationer i valdeltagandet som en direkt 

konsekvens av brist på socioekonomiska resurser. Teorin kommer att 

kompletteras med Jan Teorells motivering av att storlek av de fysiska och 

humana kapitalen bidrar till skillnader i valdeltagande. Dessa kommer dock 

enbart appliceras på den andra oberoende faktorn, socioekonomi.  

Författaren vill tydliggöra att denne är medveten om teorierna även kan 

användas till att förklara individers politiska valdeltagande, men eftersom det 

är delstater som utgör fallen i denna studie kommer dessa användas i större 

kontexter.  

 

Tabellen nedan är till för att tydliggöra de olika variablerna och 

analysenheterna, för att undvika förvirring. Analysenheterna är de fall som 
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fallstudien studerar, de oberoende variablerna är i detta fall de faktorer som 

undersöks för att förklara variationerna i valdeltagandet och den beroende 

variabeln är det fenomen som ska studeras. 

 

 

 

Analysenheter Oberoende 

variabel 

Beroende 

Variabel 

Minnesota Juridisk faktor Valdeltagande 

West Virginia Socioekonomisk 

faktor 

 

 

 
Material 
 
Empirin som utgör underlaget för denna uppsats är mestadels vetenskapliga 

artiklar och studier som handlat om valdeltagandet i USA. Under studiens 

gång redogörs även en stor del statistisk och detta statistiska material 

författaren använt sig utav är huvudsakligen hämtad från United States 

Census Bureau och Gallup. 

 
Census Bureau är en statligt finansierad statistisk sida som tillhör 

handelsdepartementet i landet. Här för man statistik över landets befolkning, 

ekonomin för landet men även invånarna. Det är hit man vänder sig för 

landsövergripande, men även statlig statistik.  

 

Även Gallup är en statistik hemsida vars fokus är att mäta folkopinionen runt 

om i landet. De mäter attityder och befolknings beteenden, men även 

standard statistik. Nackdelen med Gallup är att de som tillfrågas i deras 

undersökningar är oftast ett fåtal personer (varierar men i genomsnitt 3000 
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personer), sett till landets folkmängd vilket innebär att man får vara försiktig i 

att generalisera deras resultat och inte anta att resultatet kan appliceras på alla 

invånare i landet eller undersökningsområde. 

 

Författaren har stött på svårigheter i att hitta konkret och uppdaterad fakta 

angående de specifika fallen studien undersöks i studien. Detta har gjort att 

skribenten har behövt lägga ner väldigt mycket tid på att finna relevant och 

nödvändig statistik.  

 

 

 

Bakgrund 
 

USA är ett väldigt unikt land. Landet består utav 50 olika delstater och alla 

delstater har ett delvis självstyre. Delstaterna har egen lagstiftning, egen 

författning etc. Alltså gäller inte exakt samma lagar i alla delstater, 

exempelvis har vissa delstater kvar dödsstraffet medan andra har avskaffat 

straffet. 

 

 Landet har en delat upp makten i tre olika institutioner som skall vara 

oberoende av varandra, som många andra länder även har. Presidenten har 

den verkställande makten, kongressen har den lagstiftande och högsta 

domstolen är den dömande makten. 29Landet har ett presidentstyre, detta 

innebär att presidenten har den verkställande makten och är både 

                                                
29 Utrikespolitiska institutet. USA – Politiskt system tillgänglig: 

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/nordamerika/usa/politiskt-system/, 
2017, (hämtad 2017-04-04). 
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regeringschef och statsöverhuvud.  USA tillämpar ett presidentval vart fjärde 

år som hålls tisdagen efter den första måndagen i november i hela landet. 30  

 

För att vara röstberättigad i USA behöver du uppfylla vissa krav. Dessa krav 

skiljer sig mellan olika delstater, dock finns det fyra krav som gäller för hela 

landet. Du måste vara eller ha fyllt 18 år innan valdagen, du måste vara en 

amerikansk medborgare, du måste uppfylla de bostadskrav din delstat kräver 

och du måste ha registrerat dig innan det slutdatum som angetts för 

registrering (med undantag för delstaten North Dakota där du inte behöver 

registrera dig innan).31  

 

Vissa delstater har olika krav på vilka som är röstberättigade, exempelvis så 

får inte dömda personer rösta i vissa delstater. När man mäter valdeltagande 

kan man utgå ifrån VAP populationen som innebär alla som fyllt 18 som kan 

delta i valet, eller VEP populationen vilket står för de som kan rösta när man 

uteslutit icke medborgare, dömda personer som inte får rösta och personer 

som inte är bosatta i landet men har medborgarskap. 32  

 
 
Resultat 
 
 
Juridisk faktor 
 

Varför är det skillnader i valdeltagandet mellan West Virginia och 

Minnesota? 

                                                
30 Hallenberg, J. Så styrs USA. Stockholm: SNS förlag. 2009, s. 19. 
31 Usa.gov, ‘’Register to Vote and Confirm or Change Registration’’, tillgänglig: 
https://www.usa.gov/register-to-vote#item-212447, 2017 (hämtad 2017-03-26).  
32 Electproject, 2012G ‘’United States Elections Project’’, tillgänglig: 

http://www.electproject.org/2012g, 2014, (hämtad 2017-04-04). 
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Först och främst vill jag börja med att undersöka om det finns några juridiska 

skillnader som kan påverka valdeltagandet i de två olika delstaterna. I USA 

har alla delstater självstyre, vilket innebär att olika delstater kan ha olika 

lagar och regler att följa eftersom de har olika författningar. 33 

 

För att kunna rösta i både West Virginia och Minnesota måste man vara 

registrerade innan valdagen. I West Virginia så måste du senast ha registrerat 

dig 21 dagar innan valdagen. Du måste även uppvisa att du fyller 18 innan 

valdagen och du måste bo i delstaten samt vara en amerikansk medborgare. 

För att kunna registrera dig måste du även kunna uppvisa ett körkort34 eller 

ett id kort för att kunna legitimera dig själv eller uppge id eller körkorts 

nummer.     

 

Har du begått grövre brott och fortfarande ’’straffas’’ för det, kan du inte 

heller delta i att rösta. Det står följande på DMV’s hemsida; ’’ You must: Not 

be currently convicted for a felony (including for treason and election 

bribery), on probation, or on parole’’ 35.  Alltså kan du inte registrera dig för 

att rösta om du har blivit dömd för något grövre brott och fortfarande 

bestraffas för det, oavsett om du sitter fängslad, är villkorligt frigiven eller 

har skyddstillsyn.  I West Virginia hade man under 2015 cirka 11 000 

personer som antingen satt häktade eller fängslade, 7 000 som hade 

skyddstillsyn som fullföljd och cirka 3 000 som var villkorligt frigivna. 

Många av dessa dömda brottslingar har förlorat sin rösträtt. Under 2016 var 

det 14 272 personer i hela delstaten som blivit av med sin rösträtt. Alltså är 

detta personer som tidigare haft rösträtt, men blivit av med detta antingen för 

                                                
33 Hallenberg, J. Så styrs USA. Stockholm: SNS förlag. 2009, s. 28 
34 DMV.org. ‘’Voter Registration in West Virginia’’ tillgänglig: http://www.dmv.org/wv-

west-virginia/voter-registration.php 2017 (hämtad 2017-04-25). 
35 ibid 
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att de har blivit förklarade av en jury som mentalt inkompetenta eller för att 

de begått ett grövre brott. 36 Detta göra att tusentals individer i befolkningen 

inte har en möjlighet till att rösta.  

 

Minnesota har även dem krav som man måste uppfylla för att kunna få rösta i 

politiska val. Du måste vara en amerikansk medborgare och ha fyllt 18 innan 

valdagen. Du måste ha bott i delstaten i minst 20 dagar för att kunna få delta, 

du måste genomgått hela din brottsliga dom oavsett om det är fängelsestraff, 

skyddstillsyn eller villkorlig frigivning. Så fort du är genomfört de följder du 

fått på grund av ett grövre brott, får du tillbaka din rösträtt. 37Du måste även 

vara registrerad innan du röstar, men till skillnad från West Virginia kan du 

registrera dig upp till samma dag som valdagen är. 38 

 

 

 

Skillnader mellan delstaterna 
Det som skiljer delstaterna åt juridiskt sätt är att i West Virginia behöver du 

registrera dig senast 21 dagar innan valdagen medan i Minnesota kan du 

registrera dig fram tills valdagen.  Att under valdagen kunna registrera sig 

och samtidigt rösta, förenklar situationen för många medborgare. Rent logiskt 

slipper man åka till medborgarkontor två gånger, en för att registrera sig och 

en för att rösta. Man slår två flugor i en smäll, vilket är effektivare för 

valdeltagaren. Enligt Ferejohn och Fiorinas teorin, men även rational choice 

teorin, argumenterar för att människan är rationella varelser och fungerar på 

                                                
36 The Sentencing Project. ‘’State by State Data’’, tillgänglig: 

http://www.sentencingproject.org/the-facts/#map 2017 (2017-04-28). 

37 Sos.state.mn.us, ‘’Office of the State Of Minnesota Secretary of State’’ tillgänglig: 
http://www.sos.state.mn.us/elections-voting/register-to-vote/  2017 (2017-04-29) 

38 ibid 
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ett nyttomaximerande sätt. Man vill tjäna så mycket som möjligt på de 

handlingar vi genomför.39 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Genom att stänga registrering perioden tre veckor innan valdagen, vilket är 

fallet i West Virginia, förlorar man sista minuten deltagare. Individer vars 

intresse att delta i presidentvalet uppkommit tätt inpå valdeltagandet, när 

intresset för politiska val brukar generellt vara som högst. 41 I den data som 

samlats in av Minnesotas statssekreterare var det under 2008 en halv miljon 

personer, 18.56%, som registrerade sig samma dag som valdagen var. I 

presidentvalet 2012 var det snarlika siffror då var det 17,89  % som 

registrerade sig samtidigt som de röstade på valdagen.42  

 

Tidigare forskning har visat att det faktiskt blir skillnader och att 

registreringslagar påverkar valdeltagandet. Redan för nästan 30 år sedan 

konstaterade Wolfinger och Rosenstone att själva registreringens process 

oftast är jobbigare och svårare än det faktiska röstandet. 43 Det är fler saker 

man behöver uppfylla men även utföra för att registrera sig samt att rösta 

exempelvis behöver man fylla i formulär, det kan även vara köer för att 

registrera sig eller liknande. Allt detta gör människan mire motiverad till att 

                                                
39 Marsh, D. and Stoker, G. Theory and methods in political science. 1st ed. Basingstoke: 

Palgrave Macmillan. 2010, s. 65-67.  

40 Ferejohn, J. and Fiorina, M. (1974). The Paradox of Not Voting: A Decision Theoretic 
Analysis. The American Political Science Review. 

41 Burden, B., Canon, D., Mayer, K. and Moynihan, D. (2013). Election Laws, Mobilization, 
and Turnout: The Unanticipated Consequences of Election Reform. American Journal 
of Political Science.  

42 Anon, ‘’Historical voter turnout’’, tillgänglig: http://www.sos.state.mn.us/election-
administration-campaigns/datamaps/historical-voter-turnout-statistics/ 2017 (hämtad 
2017-04-30). 

43 Burden, B., Canon, D., Mayer, K. and Moynihan, D. (2013). Election Laws, Mobilization, 
and Turnout: The Unanticipated Consequences of Election Reform. American Journal of 
Political Science, s.2. 
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göra registrerar sig för att sedan åka tillbaka på valdagen och behöva stå i kö 

ytterligare en gång för att denna gång faktiskt rösta. Rational choice teorin 

hävdar att människan gör det som för dem verkar rationellt. För vissa 

individer känns det förmodligen inte rationellt att behöva åka två gånger till 

vallokalen för att rösta på en presidentkandidat, där vi med ganska stor 

säkerhet är medvetna om att vårt valdeltagande förmodligen inte kommer 

leda till att vara den avgörande rösten. Man väger helt enkelt för och 

nackdelarna med varandra, och de som tillslut verkar vara det rationella 

beslutet för dessa individer blir att inte rösta.  

 

Barry C. Burden mfl. Konstaterade i sin forskning att EDR är det som 

påverkar valdeltagandet mest utav de politiska reformer som görs. Att under 

valdagen kunna registrera sig samt rösta, vid ett och samma tillfälle gör det 

enklare för individer att gå till vallokalen och faktiskt rösta. Oftast är det även 

närmast valdagen som de politiska valen blir mer spännande, media 

rapporterar allt mer om valet och samma dag som det politiska valet är, är det 

nästan det enda som det pratas om på media kanalerna. Finner man intresset 

vid den tidpunkten, har du ingen möjlighet att delta om du behöver registrera 

dig tre veckor innan vilket är fallet i West Virginia. På så sätt tappar West 

Virginia många potentiella valdeltagare.44  

 

Ytterligare en faktor som kan påverka varför folk väljer att inte rösta är 

valdagen. I USA hålls presidentval vart fjärde år, och valdagen infaller alltid 

tisdagen efter den första måndagen i november. Anledningen till att valdagen 

hålls på en tisdag är eftersom när man skulle välja en dag där invånarna 

skulle rösta 1985 så såg samhället inte ut som de gör idag. På den tiden 

präglades det amerikanska samhället av jordbruk, och det var det majoriteten 

försörjde sig med. Bönderna behövde en dag för att kunna ta sig till 

                                                
44 ibid 
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vallokalerna, en dag för att rösta och en dag för att ta sig tillbaka hem. Detta 

gjordes dessutom med häst och vagn, därav behövde man två resdagar. Dock 

behövde man kunna göra detta utan att störa de tre gudstjänst dagarna eller 

onsdagsmarknaden. Därför beslutade man sig för att valdagen skulle vara på 

en tisdag, och detta har man följt enda sedan dess. 45 

 

 

Socioekonomisk faktor 
 
Varför är det skillnader i valdeltagandet mellan West Virginia och 

Minnesota?  

 

Delstaterna skiljer sig inte enbart i storleken av deras valdeltagande utan har 

även skillnader i sina socioekonomiska grupper. Först och främst är det stora 

skillnader i staternas befolknings demografi. Resurserna varje individ besitter 

påverkar valen vi gör i våra liv, detta gäller även medborgarna i West 

Virginia och Minnesota. Resurserna man besitter, påverkar om och hur du 

röstar. 46 Enligt Census Bureau var det under 2012 enbart 24.5 %47 av West 

Virginia befolkning som hade någon typ av examen högre än gymnasiet. I 

Minnesota var det 42.3 % 48av befolkningen som hade en högre examen än 

gymnasiet.  Genomgående i den tidigare forskningen som gjorts inom 

området, har det visats att lägre utbildningsnivåer var en genomgående faktor 

                                                
45 Whytuesday.org ‘’Why do we vote on Tuesday?’ tillgänglig: 

http://www.whytuesday.org/answer/ 2017 (2017-04-30).  
46 Anckar, C. and Denk, T. Komparativ politik- Institutioner och beteende. 1st ed. 

Studentlitteratur AB. 2013, s.260.  
47 Census.gov, ‘’Population estimates (V2015), July 1 2015’’, Tillgänglig: 
www.census.gov/quickfacts/westvirginia 2017, (2017-04-22). 
48 Census.gov, ‘’Population estimates (V2015).’’ July 1, 2015, Tillgänglig: 

http://www.census.gov/quickfacts/table/PST045215/27 (hämtad senast 5 May 2017) 
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bland icke valdeltagande personer. Detta eftersom utbildning är en av de 

komponenter man räknar med i socioekonomiska förutsättningar49  

 

I genomsnitt är medianinkomsten i hela landet 53 900 dollar per hushåll. 

Minnesota hade en median nivå som låg över hela landets genomsnitt, 

delstatens inkomst median per hushåll var 59 126 dollar. Minnesota hade 

alltså lite mer än 5 000 dollar som medelinkomst, per hushåll, under 2012. 

West Virginia däremot låg under landets medelvärde, de hade en inkomst 

median, per hushåll, som var 40 400 dollar.50 Detta medelvärde ligger nästan 

13 000 dollar under hela landets medelvärde, jämför man detta med 

Minnesotas medelvärde är skillnaderna ännu större.  

 

Andelen familjer som levt under fattigdomsgränsen var 12.8% i West 

Virginia, av dessa utgjordes 36.5 % av ensamstående mammor.51 I Minnesota 

var andelen som levde i fattigdom lägre, 7.2% av familjerna levde i fattigdom 

och av dessa var 27.4 % ensamstående mödrar.52 

 

I West Virginia är det 7.9 % av den civila arbetskraften som är arbetslösa och 

i Minnesota var motsvarande siffra 7 %. Det man menar civil arbetskraft är 

de personer som är över 16, som ej tagit värvning i militären eller bor på 

någon typ av institution. Här ser vi att den arbetslösa civila arbetskraften 

ligger ganska jämnt mellan staterna och borde därmed inte vara faktorn som 

påverkar valdeltagandet så mycket. Men tittar vi på gallups undersökning av 

P2P värdet så hade Minnesota 2015 det tredje högsta P2P värdet, med 49.2 % 

medan West Virginia hade det lägsta i hela landet, med 35.6 %. P2P värdet 

undersöker individer som är 18 år eller äldre, som arbetar heltid (minst 30 

                                                
49 Anckar, C. and Denk, T. Komparativ politik- Institutioner och beteende. 1st ed. 
Studentlitteratur AB. 2013, s.260. 
50 ibid 
51 ibid 
52 ibid 
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timmar i veckan). 53 Även om arbetslösheten i sig inte tyder på drastiska 

skillnader mellan delstaterna, visar P2P värden hur många av de som är 

myndiga som har en heltids anställning.  

 

 
Anckar menar på att individer som har högre utbildning, högre inkomst och 

har en tillhörighet till en högre social klass, är till större grad mer politiskt 

aktiva än medborgare som inte besitter dessa resurser. Dessa resursskillnader 

leder till andra differenser mellan grupper så som kunskapsnivåer, erfarenhet, 

tid och pengar vilket ökar resurs skillnaderna som i sin tur leder till större 

klasskillnader. 54 

 

Individer med låga inkomstnivåer är mindre benägna till att rösta eftersom de 

har direkta, större, bekymmer att oroa sig för. De har andra situationer de kan 

behöva hantera och fokusera på, exempelvis deras levnadssituation, än att 

delta i presidentval.  

 

Att de socioekonomiska förutsättningarna man besitter påverkar huruvida 

man deltar i politiska val eller inte är inte någon nyhet. Har man en högre 

utbildning har man oftast en högre inkomst än någon som enbart har en 

gymnasiebehörighet. I Frankos m.fl. studie visade deras studie att under åren 

1976–2006 hade de aldrig skett, i någon delstat, att de med lägre fysiskt 

kapital röstat i större utsträckning än de med högt fysiskt kapital. De menar 

                                                
53 Gallup, ‘’North Dakota has highest state payroll to population rate’’, tillgänglig: 
http://www.gallup.com/poll/181559/north-dakota-highest-state-payroll-population-rate.aspx 
2015 (hämtad 2017-05-01) 
54 Anckar, C. and Denk, T. Komparativ politik- Institutioner och beteende. 1st ed. 
Studentlitteratur AB. 2013, s.260- 261. 
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alltså att de invånare som har tillgång till mer resurser, är även de som deltar i 

större utsträckning i politiska val. 55 

 

 

Rational choice teorin skulle istället förklara det som att det inte vore ett 

rationellt beslut av invånarna i West Virginia att rösta i presidentvalen om de 

utgår från att vara nyttomaximerande. Tänker man på ett nyttomaximerande 

sätt, gör man det som är bäst för en själv i samband med att man uppnår det 

genom att förlora så lite som möjligt på beslutet. En individ som har färre 

resurs bör logiskt sätt inte delta då den individen tjänar mer på att inte rösta. 

Att behöva bestämma vem man skall rösta på, läsa in sig på vad kandidaterna 

representerar, registrera sig, åka och rösta på valdagen, följa nyheterna för att 

veta vem som vann m.m. tar tid och kräver även att väljaren använder sitt 

fysiska kapital. Vilket även är det röstningsparadoxen syftar på, att individen 

egentligen inte har så pass stor påverkansfaktor att de tjänar på att rösta. Då 

individen är väl medveten om att dennes röst förmodligen inte kommer vara 

en avgörande röst.56 

 

Enligt Teorell har resurser och/eller incitament störst inverkan på om man 

väljer att delta i ett politiskt val eller inte. Utgår man från dessa definitioner, 

så har invånarna i West Virginia mindre resurser överlag. De har fler 

invånare som inte har samma socioekonomiska förutsättningar jämfört med 

Minnesota. Detta eftersom de har högre andel som lever under 

fattigdomsgränsen, de har en lägre medelinkomst och att en stor procentuell 

del av deras befolkning inte har en heltidsanställning.  

                                                
55 Franko, W. Kelly, N. and Witko, C. (2016). Class Bias in Voter Turnout, Representation, 

and Income Inequality. Perspectives on Politics.  
 
56 A.J Evans, J. Voters & Voting; An introduction. 1st ed. London: Sage publications Ltd. 
2004, s. 82. 
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Även i det humana kapitalet, ligger i West Virginia lägre än invånarna i 

Minnesota. Detta då invånarna i Minnesota har högre utbildningsnivåer, 

vilket i sin tur leder till högre kunskapsnivåer och större möjligheter till att 

delta i presidentvalen. Forskning tyder på att sannolikheten är större att 

valdeltagare som har en högre utbildningsnivå kan kognitivt mobilisera sig 

samt att de har förmågan att kunna engagera sig i politiska diskurser.  

 

Det är dessutom troligt att personer som har hög utbildningsnivå, har även 

utvecklat en mentalitet för att se valdeltagande som en medborglig 

skyldighet. 57 Dessutom har man oftast, som högutbildad, ett socialt nätverk 

där att delta i politiska val är social norm. Därmed kan man förstå men även 

delta i konversationer som rör politiska val. Det är enklare för en individ att 

vara intresserad av något man har en förförståelse för och denna 

förförståelsen når man av olika typer av information. Den rationella teorin, 

som tidigare nämnt, menar på att för att en individ skall kunna fatta ett 

rationellt beslut behöver man ha förkunskaper (information). 58 

 

Slutsats 
 
Utifrån dessa juridiska och socioekonomiska skillnader mellan delstaterna 

West Virginia och Minnesota, kan författaren konstatera att dessa påverkar 

valdeltagandet i delstaterna. West Virginia har en stor del av sin befolkning 

som lever i någon typ av demografisk instabilitet. Många av invånarna har 

inte en högre utbildning än gymnasiet, ett flertal har låga inkomster eller 

ingen inkomst alls på grund av arbetslöshet. Stor del av den arbetskraftiga 

befolkningen, har ingen heltidsanställning. Detta är socioekonomiska faktorer 

                                                
57 ibid s. 154 
58 ibid s.71 
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som i studien, men även i tidigare forskning, bekräftats påverka 

valdeltagandet negativt.  

 

Skribenten menar på att de socioekonomiska förutsättningarna är en 

påverkansfaktor till valdeltagandet, men påstår inte att det är en fullständig 

förklaring till varför individer väljer att inte delta i politiska val. Då det 

fortfarande finns en del av befolkningen som faktiskt deltar, trots låg 

socioekonomisk status, kan man inte förklara valdeltagandet (eller bristen på 

valdeltagande) genom enbart dessa faktorer. 

 

Dessutom har de juridiska barriärer i sitt röstningssystem, som kan avskräcka 

invånarna. Att behöva registrera sig senast 21 dagar innan valdag för att 

sedan åka till vallokalen på valdagen, för att stå i långa köer, är inget som 

attraherar individer till att delta. Man ser det istället som krångligt, speciellt 

om man tillhör en socioekonomisk lägre status så man har mer att förlora i 

fysiskt kapital. Vi människor har enkelt för att bli avskräckta när kraven blir 

för höga. Känns det krångligt och omständligt att delta i något, kan det för 

vissa vara logiskt att avstå från den situationen. 

 

 

Konsekvensen av att låta detta beteendemönster fortsätta på samma vis, är att 

de enbart blir en grupp av individer som hörs. De som har mycket resurser 

och som har sin tillhörighet i en hög socioekonomisk statusgrupp, hörs 

mycket tydligare i och med att de deltar i presidentvalen. Detta blir farligt då 

det enbart är en grupp som påverkar det politiska utfallet, och politiska 

policys och kampanjer anpassas efter denna grupp.59 Detta leder i sin tur till 

                                                
59 Laurison, D. (2016). Social Class and Political Engagement in the United States, 

Sociology Compass.  
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att de individer som tillhör en låg socioekonomisk statusgrupp, hamnar i 

skymundan och istället bidrar till ett politiskt utanförskap. Om dessa 

individer inte känner sig delaktiga i den politiska sfären, kan de inte 

identifiera sig med den diskurs som förs vilket leder till en mindre 

benägenhet till att vilja delta. Det leder istället till en ond cirkel där de som 

lever i välstånd hörs högre och högre, medan de som har mindre resurser 

hamnar längre och längre ifrån den politiska arenan. 

 

Sammanfattningsvis visar studien på att skillnaderna mellan de 

socioekonomiska förutsättningarna samt de juridiska förutsättningarna bland 

delstaterna påverkar valdeltagandet. Författaren menar därför att faktorerna är 

en påverkansfaktor till varför Minnesota har högt valdeltagandet och West 

Virginia ett lågt valdeltagande. Författaren utesluter dock inte att de kan 

finnas ytterligare faktorer som kan tilläggas i förklaringen till skillnaderna i 

valdeltagandet, men menar att det socioekonomiska resurserna samt de 

juridiska skillnaderna är en del av förståelsen till skillnaderna i 

valdeltagandet.  

 

 

 
Svårigheter vid genomförande av studie 
 
Vissa svårigheter uppstod i under arbetets gång. Tanken med studien var först 

att jämföra valdeltagandet i USA gentemot ett land med ett högt 

valdeltagande, detta blev dock svårt då USA är ett unikt land vilket gjorde det 

svårt att genomföra då författaren skulle använda sig utav mest lika designen. 

För att kunna göra detta behöver analysenheterna vara så homogena som 

möjligt, förutom värdet i den beroende faktorn alltså det man vill undersöka. 

Därför föll valet på att jämföra två olika delstater inom landet.  
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Svårigheten med att genomföra en jämförande studie med två olika delstater, 

var problematiken i att hitta relevant fakta och statistik om valdeltagandet för 

just dessa delstater. Generellt fanns det väldigt mycket information om 

valdeltagandet för hela landet, vilka grupper som deltar men detta var svårare 

att finna för delstaterna West Virginia och Minnesota. Detta gjorde att 

mycket tid gick till att försöka hitta statistik för deltagarna och dessutom 

finna den statistik som är av relevans för de faktorer som studerats i arbetet.  

 

Det finns väldigt mycket forskning kring valdeltagande och vilka möjliga 

påverkans faktorer som finns, dock finns det inte lika mycket tidigare 

forskning kring varför dessa faktorer faktiskt påverkar valdeltagandet. Man 

har i tidigare forskning upptäckt att de som tillhör en lägre socioekonomisk 

statusgrupp inte deltar i lika stor utsträckning som de som tillhör en högre 

socioekonomisk status grupp. Forskning kring varför man sett att dessa 

grupper skiljer sig åt i valdeltagandet, finns inte mycket av. Mycket av 

valdeltagandets forskning grundar sig mycket i rationalitets teorin, vilket gör 

det svårt att få en nyanserad bild av problematiken.  

 

 

Ytterligare en svårighet författaren stötte på var att   denne blev tvungen till 

att utesluta en planerad förklaringsfaktor. Tanken var att även undersöka om 

medborgarnas upplevda tillit till landets institutioner skulle kunna vara en 

förklaringsfaktor till skillnader i valdeltagandet.  Skribenten blev dock 

tvungen att utesluta denna faktor då empirin och informationsmängden 

angående den upplevda tilliten i varje delstat var nästintill icke existerande. I 

och med att det rådde sådan brist i materialet för just den faktorn, ansåg 

författaren att användande av denna information enbart skulle sänka 

trovärdigheten till uppsatsen.
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Framtida forskning 
 
Denna studie, har som många andra tidigare gjorda studier, bekräftat att de 

lagar som reglerar de politiska valdeltagandet samt de socioekonomiska 

faktorerna påverkar hur stort valdeltagandet blir. För framtida studier hade 

det varit intressant att veta varför de påverkar utkomsten av det politiska 

valdeltagandet. Detta kan göra genom att ha enkätundersökningar eller någon 

form av intervju med personer som avstår att rösta som tillhör olika 

socioekonomiska grupper, för att kunna finna en djupare förståelse i denna 

komplexa fråga.  

 

Författaren ser även en möjlighet i fortsatt forskning inom skillnader i 

valdeltagandet mellan olika delstater inom USA. Detta för att kunna få en 

bredare inblick i landets utbredda klasskillnader i relation till valdeltagandet i 

varje delstat.  

 

Vidare hade det varit intressant att se en mer utbredd och djupgående 

forskning kring attitydskillnaderna inom de olika sociala klasserna i relation 

till resurstillgång samt valdeltagandet. Att kunna specificera vad man har för 

olika attityder beroende på vilka resurstillgångar individen har, och om det 

möjligen skulle kunna förklara valdeltagandet ur en annan synvinkel.  
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