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SAMMANFATTNING 

Hur många är det, och vilka är det, som väljer att personkryssa av de som bor i Sveriges 

storstadsområden? Vid valet 2014 var det endast ungefär en fjärdedel som använde sig av 

rättigheten att personkryssa. Omvänt gäller att tre fjärdedelar valde bort att personkryssa. 

Väljare tenderar att personrösta mest i valet till kommunalfullmäktige och minst till 

landstingsfullmäktige. Denna uppsats kommer fokusera på hur dessa skillnader i intresse för 

personval kan förklaras. Detta kondukteras genom att undersöka det officiella materialet från 

valmyndigheten. Kommuner och valkretsar jämförs på riksnivå och jämförs sedan med 

statistik från SCB för att hitta generella förklaringar som ger upphov till en hypotes. För att 

öka validiteten för hypotesen undersöker uppsatsen storstäderna närmare genom att även 

inkludera valdistrikten då antalet invånare i dessa variabler är färre än i valkretsarna. 

Resultaten föreslår att kommuner med lågt invånartal personröstar i högre utsträckning då 

avståndet till politikerna är mindre. Däremot gäller detta inte för riksdagsvalet då valkretsarna 

till riksdagen är större till ytan än valet till kommunalfullmäktige. Stockholms kommun som 

har ett lågt personvaldeltagande till kommunalfullmäktige har ett relativt högt 

personvaldeltagande i riksdagsvalet. Det här "stockholmsfenomenet" föreslår uppsatsen beror 

på att samtliga partiledare ställer upp i Stockholms kommuns valkrets, något som varken 

Malmö eller Göteborg kommun kan stoltsera med. I valdistrikten i storstäderna syns generella 

mönster i valet till kommunfullmäktige. Invånarna i innerstäderna personröstar på ett 

restriktivt sätt, inget valdistrikt sticker ut. Valdistriktens personvaldeltagande i förorterna är 

dock varierande. Uppsatsen finner att områden som har en hög andel personer utan svenskt 

medborgarskap tenderar att ha ett högt personvalsdeltagande. På liknande sätt finns det ett 

negativt samband mellan valdeltagande och personvaldeltagande vilket går tvärs emot den 

generella teorin om politiskt deltagande. Uppsatsens hypotes av det sammansatta materialet är 

således att personer med en annan etnisk bakgrund än svensk tenderar att personrösta i högre 

utsträckning av samma anledning som invånarna i Stockholms innerstad personröstar i högre 

utsträckning till riksdagen. Väljare kryssar för kandidater som de känner till eller/känner en 

samhörighet/delar värderingar med. 
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1. INTRODUKTION  

1.1 Forskningsproblem  

Den andra söndagen i september var fjärde år har varje röstberättigad svensk medborgare i 

praktiken sex stycken aktiva val att fatta -men de flesta ser det som ett och samma val. Utöver 

de tre partivalen tillkommer i Sverige möjligheten att kryssa för en kandidat som ges 

möjligheten att avancera förbi partiets listordning. Efter valet 2014 stod de klart att endast 28 

% valde att utnyttja denna rättighet i valet till kommunfullmäktige. Skillnaderna är dock stora 

inom landet. Storstäderna har ett relativt lågt personröstningsdeltagande. Skåne och 

Stockholms län är de län som personröstade i lägst utsträckning i valet till landstinget medan 

det i Jämtland, Norrbotten och Jönköping personröstade i mycket högre grad. Skillnaderna i 

personvalsdeltagandet är dock stora inom storstäderna. Rakt genom orten Spånga i 

Stockholms västerort går en järnväg som delar upp Spånga i en nordlig och en sydlig del. i 

den norra delen personröstar cirka 50 % av invånarna. Söder om järnvägen är siffran mer än 

halverad (Valmyndigheten 2014).  

Efter införandet av personvalssystemet 1997 tillsatte regeringen 1999 en statlig offentlig 

utredning för att undersöka effekten av personvalsreformen. I undersökningen hade forskarna 

stött på det väntade problemet – att det främst var de välutbildade, rika, ”etniskt svenska” 

storstadspolitikerna som drog nytta av systemet (Martin Brothén SOU 1999:92:154). De som 

lämnades utanför kandidaturerna var främst de som stod längst ifrån arbetsmarknaden och de 

som hade någon form av invandrarbakgrund. Syftet med införandet av personvalssystemet var 

att hota de säkra platserna genom en konkurrens inom partiet och även öka den politiska 

representationen, men det fick lågt genomslag i premiären av personvalssystemet (Martin 

Brothén SOU 1999:92:154). Idag ser trenden annorlunda ut. Valdeltagandet är fortfarande 

högst i kommuner förknippat med högt ekonomiskt välstånd -men nyttjandet av personvalet 

ser annorlunda ut. De kommuner som har ett lågt valdeltagande är generellt sett även de 

kommuner som har ett högt personkryssande. I Lomma personröstade endast 20,79 % i 

kommunalvalet, vilket är lägst i hela landet (Valmyndigheten 2014). Samtidigt har kommunen 

högst valdeltagande i hela landet, 92 %, vilket är två procentenheter högre än någon annan 

kommun. Lomma är dessutom den kommunen med Sveriges tredje högsta medianlön (SCB 

2014). Det är ett paradoxalt förhållningssätt och går stick i stäv med de flesta gängse teorierna 

om politiskt deltagande. William Erbes och Seymour Lipset är två skribenter som 

representerar ’Social Resource Theory’ och de argumenterar för att all form av ekonomisk 
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klass såsom inkomst och utbildning genererar en högre grad av politiskt deltagande (William 

Erbes 1964:298). Uppsatsen skall således försöka förklara ifall personröstningen strider mot 

den gängse teorin inom politiskt deltagande och ge en möjlig förklaring till varför valet att 

personrösta skiljer sig från valet att ta sig till valstationen. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka det svenska personvalssystemet. Genom att 

jämföra tidigare undersökningar från föregående val med det senaste valet går det 

förhoppningsvis att se en tendens för den gångna utvecklingen. Det nya materialet som 

presenteras från det senaste valet är enbart officiell statistik som presenterats av 

valmyndigheten men sammanställd av författaren. Variablerna kommer att vara på valdistrikt 

och kommunal nivå och är därmed inte individförklarande men påvisar ändå signifikanta 

mönster och är, olikt en undersökning, ett prov på hur samtliga personer röstade. Uppsatsen 

gör inga anspråk att förklara, likt de statliga undersökningarna har gjort, vem som 

personröstar och inte, utan snarare vad som skiljer valdistrikten åt. Syftet med att lämna 

individnivån och undersöka större analysenheter är för att ge en tänkbar förklaring till vad 

som hör samman med områden förknippat med ett högt respektive lågt personvaldeltagande. 

Uppsatsen är således explorativ då syftet är att generera en hypotes som är trolig men 

samtidigt kan inte undersökningen helt och hållet bevisa att vissa människor röstar på ett 

specifikt sätt eftersom undersökningen bygger på valdistrikt och inte individer (Esaiasson 

2012:188). Tidigare har utredningar tagit upp frågan om skillnaden i personkryssningen, till 

exempel ”Ett decennium med personval” (Peder Nielsen 2007:29). I utredningen slår 

författaren fast att unga (18-22) personröster något mer, 25 %, än äldre (71-) 19 %. Detta 

lägger författaren stor tyngd vid, men undersökningen påvisar även att 19 % av de 

sverigefödda och hela 35 % av de utrikesfödda personröstar (Se 1.3 Tidigare forskning) 

(Peder Nielsen 2007:41). Personröstar utrikesfödda mer än Sverigefödda och i sådant fall vad 

beror det på? Den frågan lyfter inte utredaren trots att materialet presenteras. Denna uppsats 

gör avstamp från tidigare forskning kring vad som kategoriserar områden med högt 

personvaldeltagande och vilken hypotes som går att härleda från det material som presenteras 

samt analysverktygen teorin tillhandahåller. Syftet med första delen i uppsatsen är att försöka 

besvara den första frågeställningen och kunna ge belägg för den senare hypotesen som 

grundar på det explorativa materialet. Såldes kommer uppsatsens frågor att lyda, där den 
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första är den mer generella frågeställningen och den andra är den tänkta hypotesen som är 

tänkt att förklara forskningsproblemet.  

Vad utmärker områden med högt personvaldeltagande? 

Varför personröstar områden med hög andel personer utan svenskt medborgarskap, lågt 

valdeltagande och låg medianlön i högre utsträckning än motsvarande områden? 

1.3 Bakgrund 

Möjligheten att aktivt välja en specifik kandidat från sin valkrets är ett nytt fenomen inom 

svensk politik. Sedan valet 1998 har varje röstberättigad person rätt att utöver partivalet även 

kryssa för en valfri person att representera det eventuella mandatet partiet ges. Vallagen berör 

enbart riksdagsvalets skyldighet att tillämpa personvalet men EU parlamentsvalet samt de 

kommunala valen har följt efter och tillämpar samma regler. Att kryssa för en kandidat är 

frivilligt och rösten för partiet blir lika mycket värd oavsett ifall valsedeln är ikryssad eller 

inte. I Sverige ges partiet mandat och sedan fyller partiet mandaten med en kandidat och 

listordningen för detta påverkas sedan 1998 av hur väljarna personröstar. Får en kandidat mer 

än 5 % av partirösterna i en valkrets kommer hen avancera förbi motståndarna inom partiet 

för det åtråvärda mandatet och då har personröstningen fyllt sitt syfte. Hur många och vilka 

som gör detta aktiva beslut att personrösta är uppsatsens tema.  

Sverige brukar rankas i internationella studier som ett av de länder i världen där partitilltron är 

som starkast och partiets politiska dominans har varit odiskutabel (Holmberg & Oscarsson 

2004). Det är mot den bakgrunden som införandet av personvalssystemet infördes 1997. 

Förhoppningen var en ökad representation och en förbättrad konkurrens inom partierna. De 

höga personvaldeltagandet i valet 1998 var enligt SOU 1999:92 lovande och en ökning var att 

vänta när fler lärt sig innebörden och rutinen kring systemet. Utredningen menade på att en 

positiv trend skapats i och med införandet där väljaren fick ett större inflytande. Tidigare hade 

meningen med att bedriva en personvalskampanj varit begränsad och meningslös eftersom det 

ändå var partiet som fastslog listordningen och därför var det endast antalet mandat partiet 

genererade som var av intresse (Martin Brothén 1999:92:141). 

Även innan lanseringen av personvalssystemet fanns det små inslag av personval i form av att 

stryka kandidater eller skriva till en kandidat, men resultatet av det personvalssystemet var 

marginaliserad och gav inte upphov till de effekter lagstiftarna eftersträvade (Peder Nielsen 

2007:5). Personvalskommittén som haft i uppdrag att se över möjligheten att genomföra ett 
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större inslag av personröstning kom med ett förslag som sedan blev underlag till en 

proposition år 1993. Den klubbades igenom av nästkommande riksdag våren 1997 och blev 

en grundlag (Peder Nielsen 2007:12). Innan premiären 1998 hade personvalssystemet haft en 

smygstart. 1994 antog riksdagen förslaget att prova på personvalsinslaget i några utvalda 

kommuner för att analysera utslaget. Dessutom användes valsystemet i full skala under EU-

parlamentsvalet 1995 (Peder Nielsen 2007:12). Det nya personvalssystemet var en 

konstruktion efter flera års arbete där olika utredningar jämfört andra länders system. 

Slutresultatet blev det personvalssystemet vi har idag som presenterades som en ”modifierad 

dansk modell” vilket fortfarande lämnar nomineringen av kandidater till partierna, men de 

som röstar kan ändra ordningen ifall kandidaten får 5 (då 8) % av partiets röster i den angivna 

valkretsen (Peder Nielsen 2007:11). 

 

Vad som hänt sedan införandet är att spärren har sänkts från 8 till 5 

% (SOU 2008:125).  Dessutom ökade intresset för personval under 

valet 2010, detta verkar ha parkerat runt 25 % vid valet 2014 (Se 

tabell).  

 

1.4 Statsvetenskaplig bakgrund 

Sverige är enligt vallagen 2.1§ indelat i 29 stycken valkretsar där varje valkrets är försäkrade 

mandat till riksdagen genom en form av geografisk kvotering. Det till trots innehar Sverige ett 

proportionellt valsystem då mandatfördelningen skall överensstämma i så hög grad som 

möjligt med röstfördelningen (Callagher 2014:169). Av de 349 mandat i riksdagen är 310 

fasta och de resterande 39 är så kallade utjämningsmandat (vallagen 3.1§). Det proportionella 

valsystemet Sverige har till riksdagen står i kontrast till valsystemet kommunerna har till 

kommunfullmäktige, vilket är det val som studeras mest i denna uppsats. Val till 

kommunfullmäktige har inga utjämningsmandat vilket gynnar de större partierna (vallagen 

3.7§). Exempelvis fick KD 1 mandat av 101 i kommunfullmäktigevalet 2010 i Stockholm 

med 3,49 % av rösterna. Valet 2014 minskade KD sitt stöd till 3,28 % men fick trots det ett 

mandat mer (Valmyndigheten 2014). Hur utfallet i mandat blir beror med andra ord mycket 

på var ifrån partiet får sitt stöd samt att stödet är centrerat till vissa valkretsar. Personröstning 

är ingen egen forskningsgren inom statsvetenskapen, mycket beroende på att de dominerande 

länderna inom statsvetenskapen, USA och Storbritannien har helt andra valsystem vilket inte 

omfattar det frivilliga kandidatvalet. I Sveriges fall vinner partiet mandat vilket senare fylls 

År Andelen som personkryssade 
I riksdagsvalet 

1998 28 
2002 24 (-4) (-4 sen införandet) 
2006 20 (-4) (-8 sen införandet) 
2010 25 (+5) (-3 sen införandet) 
2014 24,5 (-0,5) (-3,5 sen införandet) 
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med kandidater baserat på listordningen. Det ställs i kontrast mot andra valsystem likt 

Storbritannien där kandidaten vinner sitt valdistrikt, eller USA för den delen där senator, 

guvernör eller presidentvalet cirkulerar kring kandidaten. Uppsatsens forskningsproblem går 

dock under forskningsfältet politiskt deltagande eftersom syftet med frågeställningen är att 

illustrera varför vissa personer gör fler politiska ageranden än andra. Det skulle även kunna gå 

att argumentera att forskningsproblemet har influenser av politisk representation men då 

skulle frågeställningen kretsa mer kring kandidaten snarare än väljaren. 

 

1.5 Tidigare forskning  

I utredningen som tillsattes efter det att personvalet infördes, kom författarna till en mängd 

slutsatser. Författarnas farhåga med reformen, att valet snarare skulle handla om ekonomiska 

muskler än politiska idéer visade sig vara obefogad då den effekten var begränsad i det första 

valet. Det var visserligen de etablerade politikerna som drog mest nytta av personvalssystemet 

men den ekonomiska faktorn var ytterst begränsad i arbetet – det mesta ekonomiska stödet 

kom ifrån partierna och inte av individuella stöd (Martin Brothén 1999:92:151). Det som står i 

kontrast till det är att kandidater med invandrarbakgrund har känt ett svagt stöd gentemot 

partierna. I vissa fall har de till och med har blivit motarbetade av partierna som samtidigt är 

de största ekonomiska bidragsgivarna (Maritta Soininen och Henry Bäck SOU 1999:92:175). 

Även innan införandet av personvalssystemet uppgav många kandidater med 

invandrarbakgrund att partier placerat dem långt bak på en placering så långt ner på listan att 

de i praktiken inte hade någon möjlighet att väljas in med resonemanget att de var 

nykomlingar eller att man redan fyllt upp kvoten för kandidater med invandrarbakgrund 

(Maritta Soininen och Henry Bäck SOU 1999:92:167). Bäck och Soininen belyser 

invandrares marginalisering i samhället och hur detta tar sig uttryck i det politiska 

deltagandet. Det låga valdeltagandet bland invandrare är ett dåligt betyg åt den politiska 

integrationen och det speglar tyvärr också även representationen på partilistorna (Maritta 

Soininen och Henry Bäck SOU 1999:92:165). Utredarna ställde sig också frågan – behövs det 

representanter som har samma erfarenheter och ursprung som väljaren för att representera 

denne? Detta besvarades genom en enkät-undersökning bland kommunpolitiker där de 

tillfrågade fått besvara vilka de ansåg sig representera. De svensk födda kommunpolitikerna 

som svarade att man representerade invandrare i ens valkrets var mindre än en procentenhet 

(Maritta Soininen och Henry Bäck SOU 1999:92:166). De kommunpolitiker som var 

utlandsfödda hade fyra gånger så mycket mer kontakt med invandrarorganisationer än vad 
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motsvarande ”helsvensk” politiker hade. Dessa kandidater representerar med andra ord en 

underrepresenterad grupp genom att bygga kanaler in i den beslutsfattande instansen (Maritta 

Soininen och Henry Bäck SOU 1999:92:170). Denna mobilisering anser författarna vara god 

grund för att ta sig ut ur den politiska marginalisering som fortfarande är utbred bland 

invandrare. Genom möjligheten att kryssa förbi andra kandidater hoppas författarna att 

aktiviteten och representationen i underrepresenterade samhällsgrupper ska öka (Maritta 

Soininen och Henry Bäck SOU 1999:92:170). Detta passar även bra in i teorin som Brothén 

presenterar i samma undersökning där författaren testar den diffusionsteoretiska modell som 

menar på att nymodigheter först nyttjas av det övre samhällsskiktet och sedan spiller det över 

till resterande samhällsgrupper. Teorin stämde enligt Brothén och trots besvikelsen över att de 

marginaliserade grupperna inte kom till tals som de hoppas, spår Brothén liksom Bäck och 

Soininen att systemet kommer att förbättras med åren (Martin Brothén SOU 1999:92:161). 

Vidare menar Bäck och Soininen att personvalssystemet behövs för att kunna kringgå 

marginaliserandet som späs på av partier genom att placera icke önskvärda kandidater på 

ovalbara platser (Maritta Soininen och Henry Bäck SOU 1999:195). Den statliga offentliga 

utredningen som kom till efter att personvalet introducerats byggdes senare på av Peder 

Nielsen. I ”Ett decennium med personval” nyanseras de hoppfyllda visionerna om att 

personvalet skulle öka det politiska deltagandet i de mest alienerade samhällsgrupperna. I 

förarbetet räknande forskarna med att de som aktivt skulle personrösta vid det första valet 

skulle ligga på 30 % och sedan landa på 50 % (Sören Holmberg SCB 2009:28). Därigenom är 

det inte märkligt att utvärderingen av premiären var försiktigt positiva till de 28 % som 

faktiskt personkryssade i riksdagsvalet. Det låg inom ramen och de ansåg att personvalen 

skulle fortsätta att öka. Vad Peder Nielsen påvisar effektivt är att det var helt fel. 

Personkryssandet föll år 2002 till 24 % och 2006 till 20 % i riksdagsvalet (Peder Nielsen 

2007:40). Vad Nielsen påvisar är att andelen personkryssande skiljer sig stort mellan 

kommunerna så har andelen människor som personröstat minskat procentuellt i alla valkretsar 

i hela Sverige förutom i Stockholms län där det är plus minus noll från 1998-2006 (Peder 

Nielsen 2007:26). SCB är inne på samma spår i sin valundersökning 2009 ”Varför vann 

alliansen?” där de slår fast att individualiseringen inte har nått personröstningen. Anledningen 

menar de beror på att det dels finns ett svagt intresse och dels finns en låg kunskap om de 

givna kandidaterna (Sören Holmberg SCB 2009:28). 54 % vill ha kvar samma 

personvalsmodell men endast 12 % vill utöka personvalsinslaget, det råder ett milt intresse för 

personvalet vilket syns i andelen som aktivt personröstar (Sören Holmberg SCB 2009:28). 

Trenden att kunna namnge en riksdagskandidat från ens egen valkrets är negativ. Under valen 
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1950-60 var antalet 60 %. Inför sista valet innan införandet av personvalet, 1994, var 

resultatet endast 45 % (Sören Holmberg SCB 2009:28). Peder Nielsen är inne på samma spår 

men pekar också ut de positiva aspekterna så som att bara 6 % inte röstade på grund av att 

spärren var för hög eller att valsystemet var för krångligt (Peder Nielsen 2007:44). Efter 2006 

har endast lite arbete gjorts kring personvalet, mest fokus har legat på den reformerade 

grundlagen som bland annat sänkte spärrmarginalen till 5 % från 8 % (SOU 2008:125 En 

reformerad grundlag). Den tidigare forskningen kommer ligga till grund för hur materialet 

presenteras och förhoppningsvis kan resultatet ses som en påbyggnad på det omfattande 

arbetet som gjordes efter införandet av personvalssystemet. 
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2. TEORI  

I detta kapitel kommer de teoretiska vägvalen att diskuteras; Varför de angivna teorierna har 

valts och vad dessa har för utgångspunkt. Vidare kommer teorierna att konkretiseras om hur 

de kan tillämpas i det här fallet och vad för problem det kan medföra. Vad som tidigare 

nämnts och kommer att diskuteras mer utförligt under kapitel tre, metod, är att denna uppsats 

är en explorativ studie. En sådan studie är till för att generera en hypotes och kan ses som en 

förstudie för att introducera forskningsfältet för vidare forskning på individnivå (Esaiasson 

2012:19). Skillnaden på hypotes och teori är enligt uppsatsen, likt Esaiasson föreslår, den att 

en teori är en generell förklaring för hur X påverkar Y. Medan en hypotes är begränsad i tid 

och rum till ett särskilt fenomen och det är en sådan som uppsatsen skall försöka konstruera 

med hjälp av de generella teorierna (Esaiasson 2012:37). Vidare är uppsatsen en förklarande 

studie. Vad som uppsatsen intresserar sig för är varför personvaldeltagandet är olika i landet 

och teorierna är följaktligen ett instrument för att besvara den frågeställningen (Esaiasson 

2012:36). Uppsatsen är sålunda en teorikonsumerande uppsats, det är det enskilda fallet och 

inte teorin som står i centrum. Dock kommer uppsatsen att bygga på tidigare hypoteser vilket 

görs för att hitta en lämplig förklaring för datamatrisen. En förklarande studie har tre generella 

krav för att uppsatsens kvalité ska följa de normer som finns inom vetenskapliga studier. För 

det första skall arbetet kretsa kring empiriskt material. För det andra skall materialet leda till 

en slutsats som inte är given endast av att läsa använt material. Och för det tredje bör 

uppsatsen vara ett fall av ett forskningsfält (Esaiasson 2012:37). Dessa kriterier kommer 

uppsatsen följa. Materialet är uppbyggt i en datamatris som kräver en vidare bearbetning samt 

jämförelse med annat material för att komma till en kvalificerad slutsats. Vad beträffar tredje 

kriteriet tas det upp i nästa delkapitel. 

2.1 Politiskt deltagande 

Politiskt deltagande är forskningen om vem som gör aktiva politiska val och vad det beror på. 

Varför väljer individer att lägga tid (och ibland pengar) på politisk aktivitet som har en liten 

möjlighet att fälla avgörandet (Rehm 2014:303)? Något man skulle kunna kalla Jantelagen 

inom forskningsfältet antyder att ju färre val en individ tvingas fatta desto högre kommer 

aktiviteten att vara, alltså skulle det kunna argumenteras att personvalet minskar 

valdeltagandet (Rehm 2014:305). Självklart går det att invända varför svaldeltagandet är 

högre i de nordiska länderna med stort utbud av partier och kandidater kontra länder som 

Storbritannien och USA som brottas med lågt valdeltagande men med få kandidater och ännu 

färre partier. Det finns givetvis fler variabler till det och det är precis vad politiskt deltagande 
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handlar om, vad detta ojämna deltagande beror på. Sverige toppar inte världens valdeltagande 

men har en överlägsen ledning i vad beträffar ”låg risk politiskt deltagande”. D.v.s. andelen 

människor som engagerar sig i det civila samhället genom att skriva under motioner, 

protestera och bojkotta varor (World Values Survey 1999-2004). Det här kan jämföras med 

det låga antal som personröstar som är helt frivilligt. Vad beror det på? Av de som gick och 

röstade till kommunalfullmäktige i Sverige 2014 tog endast 28,92 % chansen att välja en 

kandidat. Har det att göra med att partilistorna är för långa? Som framgår är uppsatsens 

forskningsproblem nära anknuten till de frågeställningar som uppkommer i politiskt 

deltagande. Uppsatsen hävdar således att forskningsproblemet är ett fall av politiskt 

deltagande. En annan framstående teori inom forskningsfältet som kan tänkas förklara 

uppsatsens forskningsproblem menar att individer med mer resurser har en högre sannolikhet 

att utföra politiska handlingar (Rehm 2014:316). Denna teori heter social resource theory och 

kommer ligga till grund för uppsatsens teoridel eftersom att den berör forskningsproblemet 

och har en betydande förklaringskraft. 

 

2.2 Teori om politiskt deltagande   

Som konstaterats ovan är uppsatsens forskningsproblem ett fall av politiskt deltagande. 

Följaktligen problemet kring vad som driver personer att utföra politiska handlingar som har 

en ytterst liten sannolikhet att påverka utfallet. Inom forskningsfältet politiskt deltagande 

erbjuds en mängd olika teorier som kan tänkas förklara forskningsproblemet och den teorin 

som kommer att tillämpas har medvetet valts eftersom den går stick i stäv med det materialet 

som presenteras. Den har valts eftersom teorin konkretiserar vad som gör 

forskningsproblemet intressant och kommer medverka genom att generera en hypotes kring 

vad som skiljer valdeltagande och personvaldeltagande. Uppsatsen kommer följaktligen att 

tillämpa Social Resource Theory. I ”Social involvement and political activity: a replication 

and elaboration” skriver William Erbes att oavsett vilken indikator undersökningen tillämpar 

sig av, i fall det är klass, inkomst, utbildning, ägarskap eller något där en social hierarki kan 

återfinnas finns det en stark koppling till valdeltagande och politisk aktivitet (William Erbes 

1964:298). Det här är normen och den allmänna bilden av politiskt deltagande och det är 

således därför den teorin valts för att se varför personkryssandet strider mot de gängse 

föreställningarna som finns inom sociologin och statsvetenskapen. Genom tillämpningen av 

denna teori går det att hävda hypotesen att socio-ekonomisk hierarki Valdeltagande (William 

Erbes 1964:298). På samma sätt borde socio-ekonomisk hierarki påverka den politiska 



BJÖRN LUNDBERG 

 HUR KAN SPRIDNINGEN AV PERSONVALSINTRESSET FÖRKLARAS? 
 

13 
 

aktiviteten som styr hur väljare personröstar eller inte eftersom teorin inte bara innefattar 

valdeltagande utan även politisk aktivitet. Således påstår inte teorin Valdeltagande Personval 

utan Valdeltagande = Personval på samma sätt som teorin föreslår Områden med hög 

medianlön = Låg arbetslöshet. Följaktligen bör det, ifall teorin stämmer, finnas ett positivt 

samband mellan valdeltagande och personvaldeltagande. Det uppsatsen ska försöka reda ut är 

vilka mekanismer som finns inom personkryssningen och ifall teorin kan generera en hypotes 

(William Erbes 1964:299). Erbes teori är dock inte den enda inom social resource theory. 

Teorin är en påbyggnad av det klassiska verket ”The Political Man” av Seymour Lipset. ”The 

Political Man” försöker förklara de sociala underliggande faktorerna som påverkar dels hur 

individer aktiverar sig politiskt men också hur det påverkar statsbildningen. Vad Erbes lyckas 

påvisa i sin studie 1964 är att de hypoteser som Lipset konstruerar främst med det valmaterial 

från Västtyskland 1953 har god grund. Vad Lipset föreslår är att samtliga attribut betingade 

med hög form av social status genererar ett högre valdeltagande (Lipset 1960:184). Vad 

Lipset redogör är bland annat från undersökningen av valet i Västtyskland 1953 (Som även 

innefattar en västerländsk jämförelse med bland annat USA, Storbritannien, Norge, Finland 

och Sverige) är att hela 48 % av de ”Lågklassiga” jordbrukarna var likgiltiga inför 

valresultatet. Detta står i kontrast till de 16 % av jordägarna som ansåg att utgången saknade 

betydelse (Lipset 1960:185). På samma sätt som Erbes hittar Lipset liknande mönster mellan 

olika motpoler där den marginaliserade parten röstar i lägre grad än den priviligierade i 

samtliga länder han jämför. Äldre röstar i större utsträckning än yngre, män röstar mer än 

kvinnor, höginkomsttagare röstar mer än låginkomsttagare och så vidare, på samma sätt som 

Erbes föreslår (Lipset 1960:182). Frågan är huruvida det stämmer i dagens Sverige. Röstar 

fortfarande de som har en lägre ekonomisk status mindre än de med mer resurser? Och vidare 

– torde inte samma trend gälla, likt Erbes föreslår med ”vilket politiskt deltagande som helst”, 

valet att personrösta? Detta diskuteras vidare i analysdelen med stöd av det inhämtade 

materialet. 

 

2.3 Ett decennium med personval  

Med tre personval i ryggen beslutade regeringen att utvärdera personvalet. Innehållet har 

presenterats under tidigare forskning (avsnitt 1.5) och kommer att behandlas vidare under 

analysdelen. Författaren till SOU väcker intressanta hypoteser varav flera kan tänkas hjälpa 

förklara uppsatsens forskningsproblem. På frågan vem som personröstar kan författaren 

hänvisa till enkätmaterial som påvisar skillnader mellan ålder, kön och yrkesgrupper. Men när 
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det skall konstrueras en generell hypotes för varför personvaldeltagandet varierar mellan 

kommuner föreslår författaren att kommunens storlek har betydelse. Denna hypotes med mera 

testas med hjälp av material hämtat från valen sen SOU skrevs för att se ifall hypotesen 

fortfarande har fog för sig. Denna tidigare forsknings hypotes har likt social resource theory 

en möjlig förklaringskraft men benämns som en hypotes eftersom studien är begränsad till de 

valen författaren observerar. Hypotesen testas och utvecklas under analys 4.1. 
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3. METOD  

I detta kapitel skall de metodologiska vägvalen diskuteras. Vilka metoder som tillämpas och 

hur dessa påverkar forskningsdesignen och slutligen skall även en diskussion kring valet av 

analysenheter diskuteras. Det material som presenteras samt den tidigare forskning som gjorts 

kring detta område har varit av naturvetenskaplig karaktär. Därför påverkas valet av 

epistemologi och ontologi i högsta grad, för att förenkla kopplingen till den föregående 

forskningen men även till den teori som valts då även denna använder sig av likartade 

metoder för att illustrera dess hypoteser. Uppsatsen tar därför ett ontologiskt ställningstagande 

att det finns en objektiv verklighet oberoende våra föreställningar. Vad beträffar 

epistemologin kräver de observationer uppsatsen skall genomföra att systematiskt gjorda 

undersökningar kan generera en närliggande bild av denna objektiva verklighet (Esaiasson 

2012:19). Uppsatsens utgångspunkt skulle kunna beskrivas ha en positivistisk kunskapssyn 

och en kritisk realistisk verklighetssyn då det underlättar att kunna korporera 

naturvetenskapliga experiment inom samhällsvetenskapen (Bryman 2011:31). Som nämnts i 

tidigare kapitel är denna uppsats en explorativ studie. Materialet som presenteras är inte på 

individnivå och kan således inte bevisa att de kopplingar och samband som presenteras 

verkligen existerar. Huvudsyftet för en explorativ studie är att generera en tänkbar förklaring 

för ett problem. En explorativ studie kan ses som en förstudie inför ett mer rigoröst arbete 

utförs då resurser inte finns för att genomföra en undersökning på individnivå. För att 

genomföra det kommer uppsatsen tillämpa sig av kvantitativa forskningsmetoder. Dessa 

kommer dock inte räcka för att besvara frågeställningen, därigenom krävs det ett 

hybridsystem, en så kallad kombination av metoder (Bryman 2011:42). Uppsatsen kommer 

behandla förstahandsdata ifrån valmyndigheten med ett kvantitativt förhållningssätt då det 

behövs för att kunna generera en hypotes vilket är huvudsyftet för en explorativ uppsats 

(Esaiasson 2012:188). För att komplettera data krävs det fokusgrupper för att kunna ge en 

rimlig förklaring till hypotesen. Således kommer semi-strukturella intervjuer att hållas med ett 

kvalitativt förhållningssätt med syfte att kunna belysa olika trender. Därför kommer 

uppsatsens material bestå av en kvantitativ dataanalys och kvalitativa fältstudier för att 

komplettera varandra (Bryman 2011:42). Fördelen blir att uppsatsen kommer att kunna förena 

det bästa från två forskningsfält och samtidigt tillämpa liknande metoder som de olika statliga 

utredarna använde sig av. Skillnaden är dock att olika forskare höll i dataanalysen och de 

kvalitativa intervjuerna vilket i den här uppsatsen kan orsaka problem vad gäller tidsbrist ifall 

författaren ska lyckas utfärda båda. Uppsatsen behöver dock ytterligare en dimension om 
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hypotesen skall ha fog för sig och således är ett hybridsystem det minst skadliga. Gränsen 

mellan den kvantitativa och kvalitativa forskningen kommer här att dras mellan intervjuer och 

resterande material då detta är en kvantitativ utgångspunkt med kvalitativa studier i sig 

(Bryman 2011:550). Det finns därför en kvalitativ studie inom uppsatsen och det är det enda 

utrymmet den kvalitativa forskningen kommer ta i uppsatsen.  

3.1 Val av analysenheter 

Om personvaldeltagandet skall studeras men inte på individnivå – hur skall detta 

kondukteras? Det skall förklaras genom hur samhällsgrupper i valdistrikt, län och kommuner 

personröstat i kollektiv snarare än på individnivå. Dessa valdistrikt, län och kommuner 

kommer därför att stå i fokus för uppsatsen och användas flitigt som analysenheter i 

datamatrisen. Kollektiva variabler kommer att förklara analysenheterna genom att ge snitt-

valdeltagandet per valdistrikt och kommuner (Esaiasson 2012:53). Valdeltagandet i Sverige 

vittnar om att skillnaden mellan kommunerna inom landet är stora, från Lomma (92 %) till 

Haparanda (60 %) (Valmyndigheten 2014, kommunalvalet). Skillnaderna mellan olika 

kommuner är även stora när det gäller utnyttjandet av personval. Skillnaderna mellan 

grannkommunernas personvaldeltagande kan vara enorma. Kommuner och län kommer att 

jämföras för att hitta en generell trend som kan förklara sambandet. Men eftersom kommuner 

är så pass stora analysenheter är det fördelaktigt att ha analysenheter med färre människor i. 

Därför har valdistrikt en klar fördel framför kommuner då dessa rymmer 1000-2000 invånare 

(Vallagen 3:17§) och förklaringsvärdet är högre när antalet analysenheter är fler och 

koncentreras till färre invånare. Problemet med valdistrikt är dock att inte alla kommuner har 

ett stort antal. Vissa kommuner har bara en handfull och då säger de inte mer än en kommun. 

Därför kommer uppsatsen att presentera valdistrikt i storstadsområden just för att de har ett 

högre förklaringsvärde där än de mindre tätbefolkade områdena. Stockholm, Göteborg och 

Malmö brukar kategoriseras som Sveriges tre storstäder och det är följaktligen dessa som 

uppsatsen gått ner på valdistriktsnivå. Valet att begränsa urvalet till valdistrikt har med 

tillgänglighet att göra. Det är offentlig statistik som är gratis och enkel att använda som 

förstahandsdata. Dessutom erbjuder valmyndigheten god statistik kring de röstberättigade 

inom dessa valdistrikt såsom ålder, kön, icke-svenskt medborgarskap. Genom att få tillgång 

till den statistiken går det att matcha den mot valresultaten i samma valdistrikt och skapa 

generella mönster genom en kvantitativ analys över samtliga valdistrikt i storstadsområdena. 

Som omnämnts tidigare blir resultatet tyvärr en explorativ studie då det inte går att bevisa att 

en särskild individ röstade på ett särskilt sätt eftersom studien omfattar analysenheter i ett 
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kollektiv -men syftet är att kunna härleda en generell hypotes. Det borde dock inte ses som ett 

hinder då mycket av de material som kommer att tillämpas liknande metoder som tidigare 

statliga utredare använt inom detta område och borde kunna ha en förklaringskraft. Slutligen 

har vi de politiker som skall analyseras, bland annat genom intervjuer. Dessa kommer att 

presenteras efter dataanalysen då vi ser vilka generella mönster vi kan påvisa och således 

välja ut specifika fall där det behövs en alternativ förklaring för att konstatera varför mönstret 

ser ut på det specifika sättet. Dessa fallstudier i kombination med dataanalysen kommer att 

ligga till grund för den hypotesen som går att härleda av det material som presenteras. 
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4. ANALYS 

Detta kapitel bygger på de kvantitativa dataanalysundersökningar som konstruerats och är 

uppdelad i tre delar. Tillsammans ligger det till grund för de hypoteser som det presenterade 

materialet skall argumentera för. I det första kapitlet skall återkoppling till tidigare forskning 

ske. De statliga undersökningar som skrevs mellan 1998-2007 byggs på av författarens 

inhämtade material för att se ifall hypoteserna fortfarande har fog för sig. Vidare lyfts 

författarens egna observationer kring valdistrikt i storstadsområden för att se på nära håll vad 

som kategoriserar valdistrikt med högt personvaldeltagande. Detta förstärks även med hjälp 

av fallstudier. Och i den sista delen återkopplas teorin med det presenterade materialet för att 

se huruvida personvaldeltagandet skiljer sig från valdeltagandet och på vilka ekonomiska 

premisser det är.  

4.1 Utveckling av Peder Nielsens material  

I detta kapitel skall, likt titeln indikerar, en fortsättning av tidigare forskning ske. Peder 

Nielsen har använt sig av liknande mätinstrument som uppsatsen använder och det lämpar sig 

således bra att bygga vidare på de hypoteserna. Materialet i detta kapitel är av en strikt 

generell karaktär och undersöker stora analysenheter som län och kommuner. Dessa är 

nödvändiga ur det överskådliga perspektivet för att förstå hur spridningen har sett ut i hela 

landet.  

År 2007 utarbetade Peder Nielsen en SOU vars syfte var att utreda effekterna av 

personvalsreformen och även de tidigare undersökningarna kring ämnet. Materialet består av 

både enkäter och officiell statistik och berör både politiskt deltagande och politisk 

representation. En del av det materialet som sträcker sig mellan valen 98-2006 går att 

komplettera med de två val som har gått av stapeln sen dess med hjälp av det material 

uppsatsens dataset innehar. Det första materialet är en övergriplig tabell över Sveriges 

valkretsars personvalsdeltagande i riksdagsvalet. Materialet är utarbetat med hjälp av det 

offentliga materialet som finns att tillgå via valmyndigheten. Nackdelen med tabellen är att vi 

tittar på väldigt stora variabler men generella riktlinjer kan ändå utrönas av det material som 

presenteras. Peder Nielsens sammanställning sträcker sig mellan valen 1998-2006. Vad 

uppsatsen bidrar med är att sammanställa det materialet och även valen 2010 och 2014 (Se 

sida 20). En rad olika trender går att följa i påbyggnaden av Peder Nielsens tabell. Vad vi kan 

se är att samtliga valkretsar hade, med facit i hand, hög andel personröster i premiären av 

reformen. De flesta valkretsarna hamnade runt 30 % vilket var den förutspådda prognosen i 
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SOU 1998:92. Den siffran skulle dock enligt samma SOU öka senare och parkera någonstans 

runt 50-60% men det finns ingen valkrets som ens är i närhet av den siffran - bara en handfull 

kommuner och valdistrikt. De valkretsar som kryssat mest flitigt 1998 var glest befolkade 

valkretsar som Västerbotten, Jämtland, Dalarna och Gotland med ca 35 % personröstning. 

Men även Jönköping och Skåne västra kom att utmärka sig som lyckade valkretsar. Det ser 

dock annorlunda ut 2006 när Peder Nielsen gör sin analys. På en period av 8 år så sjunker 

personkryssandet till riksdagen från 29,9 % till 21,9 %. Det är en minskning på 8 

procentenheter och en katastrof för personvalsutvecklingen. Alla valkretsar har backat 

förutom Stockholms län som står still. Skåne västra som tidigare har haft ett högt 

personkryssande minskade nästan 12 % procentenheter och ligger nedanför Stockholms 

kommun. Det finns inte längre en enda valkrets som överstiger 30 % personkryss 2006 och 

reformen verkar uträknad. Efter SOU 2008:125 så minskade personröstspärren från 8 till 5 % 

för att öka betydelsen av personvalet. Ifall det hade betydelse för utvecklingen under valet 

2010 är svårt att säga men det skedde för första gången sedan införandet av systemet en 

ökning av personval. Totalt sett från 21,9 % till 25,1 %, en ökning som syntes i alla valkretsar 

förutom i Kalmar där minskningen blev markant, 0,1 % procentenhet. Jönköping och 

Norrbotten återfick mycket av sina tidigare personkryss men mest uppseendeväckande är att 

både Stockholms län och kommun ökade markant från en tidigare blygsam siffra. Detta till 

trots att både Göteborg och Malmö ökade väldigt blygsamt 2010. Valet 2014 utmärker sig 

mest som en parkering av personvalsinslaget. Fluktuationerna från föregående val är små och 

till synes ser det ut som att personvalet kommer att ligga på riksnivå någonstans runt 25 % 

ifall utvecklingen fortsätter som den har gjort. De valkretsar som tappade år 2014 och återgick 

till ett rikssnitt är Jönköping, Gotland, Norrbotten och Västerbotten. Jämtland ligger 

emellertid på en fortsatt ökning och är den valkrets där man personröstar i allra högsta grad. 

Uppseendeväckande är att Stockholms kommun och län ligger kvar på de toppnivåer de satte 

2010. Stockholms kommun personröstar 7 respektive 5 procentenheter mer än Malmö och 

Göteborgs kommun och delar således andraplatsen med Jönköping. 

Stockholm som storstad sticker ut från andra storstäder som skall behandlas mer rigoröst i 

senare kapitel för att bearbeta varför det är så och var i Stockholm ökningen sker. Stockholms 

unika utveckling blir mer påtaglig ifall förändringen mellan 1998-2014 studeras. Samtliga 

valkretsar har tappat personröster, i väldigt stor mängd, medan Stockholms kommun och län 

faktiskt har ökat. Peder Nielsen noterade efter valet 2006 att de tätt befolkade valkretsarna 

personkryssar mindre än de glest bebodda (Peder Nielsen 2007:33). Följaktligen observerade 
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han då valet till 

kommunalfullmäktige på 

kommunnivå och delade in 

kommunerna efter 

invånarantal. Sålunda kan vi 

observera tabell 1,3 samt 1,2 

där Peder Nielsens jämförelse 

av kommuner och dess storlek 

presenteras. Utöver den 

statistiken finns även data 

från valet 2014. Vad som går 

att utläsa av tabellen är att 

tendenserna Peder Nielsen 

påvisade 2007 återfinns även 

vid valet 2014. Skillnaden 

mellan glesbefolkade 

kommunernas medel 

personrösttal (Mindre än sex 

tusen invånare) skiljer sig 

med hela 16 procentenheter 

från motsvarade tätbefolkade 

kommuner (över 150 000 

invånare) år 2006. 

 

 

  

1998 2002 2006 2010 2014 
Förändring 
98-14 

Tabell 1,1 

Valkretsar till 
riksdagen 

Stockholms 
kommun  

30,2 22,4 22,5 30,4 30,4 0,2 

Stockholms län 20,6 21,8 20,6 26,1 25,7 5,1 

Uppsala  30,3 24,1 20,7 22,7 23,2 -7,1 

Södermanland  31,5 23,1 19,9 20,9 21,5 -9 

Östergötland  26,2 21,4 18 20,2 20,2 -6 

Jönköping 38,4 33 26,6 32,1 30,4 -8 

Kronoberg  29,8 27,8 24,2 25,7 26,8 -3 

Kalmar  29,2 29,8 24,5 24,4 26,7 -2,5 

Gotland  39,5 37,5 33,7 35,2 29 -10,5 

Blekinge  27,6 24,1 25,4 27,5 25,9 -1,7 

Malmö 28,1 28,2 20,3 23 23,9 -4,2 

Skåne V  33,2 23,3 21,3 23,6 22,1 -11,2 

Skåne S 25,9 18,5 15,5 17,7 18,8 -7,1 

Skåne NÖ  29,9 24,8 22,4 23,3 22,1 -7,8 

Halland  32,6 28 21 23,1 23,5 -9,1 

Göteborgs  33,1 29,8 22,6 25,2 25,5 -7,6 

Västra Götaland V  31 27,1 19,4 21,4 20,5 -10,5 

Västra Götaland N  29,6 28,1 20,1 21,9 21,9 -7,7 

Västra Götaland S  29,6 25,4 21,4 22,4 22,2 -7,4 

Västra Götaland Ö  37 31,9 26,7 29,5 28 -9 

Värmland  29,6 26,2 22,5 24,2 24,1 -5,5 

Örebro  29,8 26,8 22,2 23,3 22,5 -7,3 

Västmanland  25,3 21,7 20,2 22,5 22,2 -3,1 

Dalarna 36,9 27,4 24,7 25,1 25,7 -11,2 

Gävleborg 31,6 23,9 21,4 22 21,2 -10,4 

Västernorrland 30,8 22,7 19 22,5 21,2 -9,6 

Jämtland  38,5 32,3 29,2 31,3 34,3 -4,2 

Västerbotten  35,6 39,5 26,3 30,1 25,2 -10,4 

Norrbotten  29,9 33,3 24,4 33,3 25,4 -5,5 

Hela riket  29,9 26 21,9 25,1 24,6 -5,3 

Tabell 1,2  
Val till riksdagen 2014 på 
kommunnivå. 

Antal röstberättigade 

Medel Min Max Antal kommuner 

–5 999  24,6 14,9 42,0 46 

6 000–11 999  24,2 16,5 39,5 96 

12 000–19 999  23,0 13,9 29,5 50 

20 000–34 999  23,3 16,5 32,4 52 

35 000–59 999 24,9 18,3 35,7 21 

60 000–149 000  24,2 18,3 33,1 22 

150 000– 26,1 23,9 30,4 4 
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Samma undersökning påvisar att skillnaden är nere på 14 procentenheter vilket är en 

marginell minskning vilket sammanstrålar med den tidigare tesen av att skillnaderna mellan 

kommuner konvergerar allt mer. Ett återkommande fenomen mellan undersökningarna är att 

skillnaderna mellan minimumnivåerna är väldigt små med reservation för de allra minsta 

kommunerna. Stockholms län bidrar med kommuner som underpresterar i de allra flesta 

klausulerna. Den kommunen som har lägst personröstning år 2014 i kategorin 6-12 tusen är 

Nykvarn. 12-20 tusen Lomma. 20-35 tusen Tyresö. 35-60 tusen Järfälla. 60-150 tusen Nacka. 

Och passande nog 150 tusen och mer – Stockholm. Stockholmskommuner underpresterar i 

personröstningen i samtliga storlekar. Men samtidigt så är Stockholms län och kommun de 

valkretsar som lyckats växa totalt sett överlägset bäst, vad beror denna paradox på? Detta är 

anledningen till varför undersökningen av 

valdistrikt i storstadsområdena är så 

viktig och intressant då det kan påvisa 

var någonstans personröstningen är som 

starkast i storstadsområdena och hur det 

kan komma sig att utvecklingen ter sig på 

detta säregna vis. Alla kommuner i 

Stockholms län är inte underpresterarare. 

I kategorin 60-150 tusen är Södertälje 

och Botkyrka de två kommunerna som 

har allra högst personkryss vilket vittnar 

om de stora skillnader som finns i 

stockholmsregionerna. 

Personvaldeltagandet varier dock ifall en 

studerar riksdagsvalet eller valet till 

kommunalfullmäktige. I tabell 1,3 görs 

samma indelning som tidigare tabell fast till valet till riksdagen. Här återfinns inget mönster 

annat än att storstäderna har det högsta personvaldeltagandet. Väljare tenderar att 

personkryssa i större utsträckning i kommunalvalet än i riksdagsvalet. Med undantag från 

Jönköping kommun som personkryssar 0,5% mer i riksdagsvalet än i kommunalfullmäktige 

återfinns de enda kommunerna som personröstar mer i riksdagsvalet i Stockholms län. I 

bilden intill är de gula kommunerna de som personkryssade mer i riksdagsvalet än till 

kommunfullmäktige. Hur kommer det sig att Stockholms kommun personkryssar åtta 

Tabell 1,3  
2006 kontra 
2014 
Antal 
röstberättigade 

Medel Min Max Antal kommuner 

Valet 2006 
–5 999  

40,3 27,7 66,1 43 

6 000–11 999  34,6 21,8 52,6 104 

12 000–19 999  30,1 21,8 40,3 48 

20 000–34 999  29,4 19,8 45,3 48 

35 000–59 999 28,8 19,8 39,8 25 

60 000–149 
000  

25,2 19,1 31,6 19 

150 000– 24,6 20,9 28,4 3 

Valet 2014 
–5 999  39,3 27,7 63,8 

46 

6 000–11 999  
35,2 21,8 49,9 

96 

12 000–19 999  
32,4 20,8 46,4 

50 

20 000–34 999  
29,6 20,9 43,3 

52 

35 000–59 999 
28,6 22,4 37,0 

21 

60 000–149 
000  27,4 20,9 35,4 

22 

150 000– 
25,7 22,4 27,8 

4 
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procentenheter mer i valet till riksdagen när både Göteborg och Malmö följer trenden likt alla 

andra kommuner och personkryssar flitigare i valet till kommunalfullmäktige? I SOU efter 

premiärvalet 1998 poängterade flera anledningen till att de inte personkryssade en kandidat 

var för att de inte hade kännedom om kandidaten. Accepterar vi det som en möjlig 

förklaringsteori är det enkelt att förklara varför fler personkryssar i valet till 

kommunalfullmäktige än till riksdagen. Valkretsen till riksdagen är stor och bor du i Arjeplog 

är det endast hälften av partierna som har en kandidat från din hemkommun (Valmyndigheten 

2014). Valkretsen till kommunalfullmäktige är mindre och bor du i Arjeplog så bor samtliga 

kandidater i Arjeplog och du har större sannolikhet att känna igen dem. 45,5 % av väljarna i 

Arjeplog kommun personröstade till kommunen och endast 14,9 % gjorde så till riksdagen. 

Här appliceras Nielsens teori att invånare i mindre kommuner tenderar att välja politiker i 

högre utsträckning eftersom de oftast är mindre avstånd till politikern och personen är 

igenkänd. Hur förklaras i sådana fall situationen i Stockholm? En möjlig förklaring är att 

kandidaterna till riksdagen är mer igenkännbara än kandidaterna till kommunalfullmäktige. 

Samtliga partiledare är valbara till riksdagen i Stockholms län vilket lär trissa upp 

personvaldeltagandet. Jämför vi moderaterna i Göteborgs kommun och Stockholms kommun 

personkryssade de 18 respektive 30 %. Av de 18 procentenheterna tillföll 4 procentenheter 

Pontus Båth i Göteborg. I Stockholm tillföll 26 procentenheter av 30 på Fredrik Reinfeldt. 

Detta stämmer överens med alla andra partier med undantag från FI, SD, KD och C endast för 

att partiledarna därifrån ställde även upp i Göteborg och fick en koncentrerad mängd 

personkryss även de. Argumentet blir ännu tydligare ifall Stockholms kommun och län 

studeras. De enda partierna som inte valde att ställa upp med partiledarna även i länet var 

Socialdemokraterna och Centern. De tappade 10 respektive 15 procentenheter i länet kontra 

kommunen. De andra partiernas personvaldeltagande är relativt oförändrat i länet och 

kommunen. En annan aspekt är att studera de enda två partierna med partistöd som i valet 

endast hade en ”Hela Riket” valsedel till riksdagen nämligen FI och SD. De har de i särklass 

högsta personvaldeltagandet bland partier.  

Ytterligare en aspekt som stärker förklaringsmodellen att Stockholmare personkryssar endast 

partiledare ges av tabellen 2,0 och 2,1 i appendix. Samtliga partier bortsett från Folkpartiet 

domineras av personröster åt partiledarna. Detta har resulterat i att från införandet 1998 till det 

senaste valet 2014 har inte ett enda mandat till riksdagen från Stockholms kommun getts till 

en kandidat på grund av personröstningen. Kandidater som får tillräckligt många personkryss 

kommer antingen redan in på grund av listordningen eller på grund av att partiet inte får ett 



BJÖRN LUNDBERG 

 HUR KAN SPRIDNINGEN AV PERSONVALSINTRESSET FÖRKLARAS? 
 

23 
 

mandat. Jämför med valkrets Gotland där 20 % av valda representanter sen 1998 blivit 

inkryssad från ovalbar placering.   

Sammantaget går det att konstatera att det material som utarbetats styrker Peder Nielsens 

teser. Minskningen av personröstning har skett i hela landet. Det finns även ett positivt 

samband mellan små kommuner och högt personkryssande, i alla fall vad beträffar valet till 

kommunalfullmäktige. Kartan på föregående sida över Stockholms kommuner påvisar att 

kommunerna en bit utanför Stockholms kommun följer resten av landets trend mest för att de 

personröstar i kommunalvalet i högre utsträckning än vad Stockholms kommun gör. Peder 

Nielsen använder sig även att enkät baserat material vilket uppsatsen inte har för avsikt att 

replikera. I de undersökningarna påvisas skillnader mellan yrkesgrupper, ålder och etnicitet. 

Hypotesen de materialet genererar är att yngre personröstar mer än äldre och att personer 

födda i ett annat land personröstar högre än dess svenskfödda motsvarighet. Vidare påvisas 

även ett svagt stöd för korrelation mellan valdeltagande och personröstning. Dessa frågor 

skall nu belysas med hjälp av datamaterialet på valdistriktsnivå.  

 

4.2 Valdistrikt i storstäderna  

Nu lämnas valkretsarna och kommunerna bakom. I detta avsnitt skall valdistrikten belysas för 

att klargöra hur en storstad som exempelvis Stockholm har en unikt positiv 

personvalsutveckling samtidigt som många kommuner i Stockholms län påvisar ett svalt 

intresse för personvalsinslaget. I materialet finns cirka 1800 valdistrikt ifrån Göteborg, Malmö 

och Stockholm. Sammanställs dessa och kategoriseras efter personkryssning får vi resultatet i 

tabell 1,3 (Bearbetat från valmyndigheten 2014). Variablerna är valdeltagande och personer 

med icke svenskt 

medborgarskap 

för att se ifall 

dessa variabler 

har en koppling 

till 

personröstningen. Måttet som presenteras är medelvärdet av de valdistrikten som hamnar 

inom dessa kolumner.  Valet som resultatet illustrerar är valet till kommunalfullmäktige. 

Iögonfallande är hur många valdistrikt som rör sig inom spannet 20-30%. Det är dock den 

riksnivån Sverige har rört sig mellan sen införandet av personval och således återfinns ca två 

Tabell 1,4  

Andelen personer som 

personröstar 2014 till 

kommunalfullmäktige. 

10-19,99 
%  

20-29,99 
% 

30-
39,99 % 

40-
49,99% 50 % + 

Antal valdistrikt 355 1120 193 63 44 

Icke svenskt medborgarskap 6,4 % 7,6 % 15,3% 21,9% 23,3% 

Valdeltagande 84,1% 80,9% 67,4% 55,9% 55,2% 
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tredjedelar av valdistrikten i den kolumnen. Hela valkrets ett, två och tre i Stockholms 

kommun (Stockholms innerstad + Bromma) hamnar i antingen i denna kategori eller strax 

under, det finns inte ett enda valdistrikt av de 282 stycken där invånarna personröstade i en 

högre grad än 30 % i hela Stockholms innerstad. Samma sak gäller Nykvarn, Samma sak 

gäller Lidingö, Samma sak gäller Ekerö. Undantag görs i vissa kommuner, exempelvis Nacka 

innehar tre stycken valdistrikt över 30 % personkryss – de återfinns i Fisksätra Ö, S och V. 

Valdistrikt som har mer än tredubbelt så hög andel personer med icke svenskt medborgarskap 

än snittet i Nacka slår grannvaldistrikten på fingrarna när det kommer till att tillämpa sin 

demokratiska rättighet och aktivt rösta för en kandidat. Undersöks tabellen med den vetskapen 

faller mer klara hypoteser på plats. Valdeltagandet faller ju mer befolkningen tenderar att 

personrösta. På liknande sätt ökar andelen människor utan svenskt medborgaskap ju högre 

andel personröstning området har. Någonting explosionsartat händer mellan 20-30 

personkryss och 30-40. Snittet i valdeltagande faller med cirka 13 procentenheter, det är ett 

uppmärksammat problem att valdeltagandet skiljer sig åt i olika delar av landet. Men de 

personer som ändå tar sig till valurnorna verkar personrösta i en mycket högre grad än de 

människor som återfinns i områden präglat av högt valdeltagande.  

Personer utan svenskt medborgarskap ökar ju högre personröstandet är i storstadsområdena. 

Trenden är dock väldigt ojämn mellan personvaldeltagande 10-30 % vilket tyder på att det 

finns en annan förklaring som påverkar personkryssning för de nivåerna. Ifall vi tar Ekerö 

kommun som exempel (se appendix) så rör sig andelen personer utan svenskt medborgarskap 

där mellan 2,6 % till 8,9 %. Samtidigt rör sig personvaldeltagandet mellan 19 och 27 % helt 

oberoende av nivåerna och icke svenskt medborgarskap. Någonstans runt 29-30% 

personvaldeltagande blir en tydlig trend dock tydlig, andelen personer utan svenskt 

medborgarskap ökar ju högre personvaldeltagande valdistriktet har.                                      

Hur korrelerar valdeltagandet och icke svenskt medborgarskap då?                                      
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Och finns det inga valdistrikt i 

storstäderna som har högt 

personvaldeltagande utan hög 

andel personer utan svenskt 

medborgarskap? För att besvara 

det behöver vi ett 

korsningsdiagram.   

Studera diagrammet icke 

svenskt medborgarskap  

valdeltagande, det är den 

etablerade normen som verkar 

ha fog för sig. Det finns en 

otrolig stark korrelation mellan 

icke svenskt medborgarskap 

och valdeltagande, 0,783 

pearsons R där 1 är ett perfekt 

samband. Detta är inget som 

uppsatsen ämnar försöka bevisa 

eller undersöka vidare utan 

detta framförs för att det ligger till grund för forskningsproblemet. Grafen har inte ett enda 

valdistrikt som strider avstickande mycket ifrån trenden. Så vad diagrammet föreslår är att ju 

högre andel människor i ett valdistrikt som inte har svenskt medborgarskap desto lägre 

kommer valdeltagandet att vara. Vad som uppsatsen försöker att belysa är således att ifall så 

är fallet, vilket det ser ut att vara, varför och hur kommer det sig således att det fungerar 

tvärtemot vad beträffar personvaldeltagandet? Valdistrikten längst till vänster i diagrammet 

representerar de valdistrikten i storstadsområdena som har lägst valdeltagande, Angered, 

Rosengård, Botkyrka och Södertälje. Områden med ett oroväckande lågt valdeltagande. I 

tidigare tabeller har medeltalen gett fog för att områden med hög andel personer utan svenskt 

medborgarskap trots det låga valdeltagandet personröstar i högre utsträckning. Peder Nielsen 

föreslog att det fanns en korrelation mellan Icke svenskt medborgarskap och 

personvaldeltagande. Han föreslog också att det fanns en likartad korrelation mellan 

valdeltagande och personkryss. Vidare så utvecklade Peder Nielsen en korrelationsanalys, likt 

den som presenterats, mellan valdeltagande och personvaldeltagande och fann en modest 
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negativ korrelation på 0,32 R (Peder Nielsen 2007:46). I undersökningen av Peder Nielsen 

baseras variablerna av kommuner och inte på valdistrikt. Det kan vara problematiskt då 

kommuner är väldigt differentierade, undersöker vi exempelvis Stockholms kommun så är 

nivåerna mellan personvaldeltagandet avsevärt. Således så har valdistrikt en fördel genom att 

kunna analysera mindre enheter men lider samtidigt också av samma problem kontra att 

undersöka på individnivå. I fall personvaldeltagande och valdeltagande undersöks likt tidigare 

diagram ser det ut som presenterat diagram. Ett korrelationsdiagram av den här kalibern 

indikerar att den ena variabeln påverkar den andre variabeln, exempelvis likt 

KorruptionPolitikerförakt. Någon sådant kausalt samband är uppsatsen inte ute efter med 

hjälp av denna regressionsanalys utan snarare för att undersöka hur variablerna förhåller sig 

till varandra och för att se ifall det finns en trend och vilka valdistrikt som sticker ut.  

Således kan diagrammet observeras. De riktiga uppstickarna har markerats för att underlätta 

iakttagelsen. Diagrammet visar en negativ trend på 0,5 R Square vilket är en högre korrelation 

än den Peder Nielsen 

presenterade efter valet 

2006, men samtidigt var 

endast hela kommuner 

inkluderade då och för hela 

landet. De allra flesta 

valdistrikten hamnar i en 

klump mellan ett 

valdeltagande på 75-92% 

och ett personvaldeltagande 

mellan 15-30%. Det är ingen 

nyhet, det framgick i tabellen 

som presenterats. Vad som 

är intressant är vad som 

händer utanför denna klump 

som består av Stockholms, 

Göteborgs och Malmös 

innerstad samt kommuner 

likt Nacka, Lidingö och 

Danderyd. Det finns endast 
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fyra stycken valdistrikt som har ett personvaldeltagande på över 32 % vars valdeltagande 

samtidigt är över 75 %. Södertälje 28, Vrångö, Vaxholm Norr och Långedrag. Vrångö och 

Långedrag är två valdistrikt i västra Göteborg. Vrångö är uteslutande ett ”Ö-valdistrikt” med 

endast 1,6 % personer utan svenskt medborgarskap och hela 37,71% personvaldetagande men 

samtidigt ett valdeltagande på mäktiga 87,44%. Samma trend gäller Långedrag som ligger i 

den nordvästra spetsen av Göteborg. Vaxholm norr har lite högre personvaldeltagande än sina 

grannvaldistrikt och sticker även den ut bland valdistrikten. Dessa tre valdistrikt har något 

gemensamt och en möjlig hypotes kan vara att dessa är tillräckligt långt ifrån storstäderna för 

att påverkas av storstädernas personvalslagar. Tidigare i uppsatsen bekräftades teorin om att 

människor i mindre kommuner tenderar att personrösta i allt högre grad än boende i mer 

tätbefolkade sådana. En hypotes till det fenomenet skulle kunna vara att avståndet till 

politikern är mindre och att man vet vem denne är och den förklaringen kan vara möjlig i 

detta fall. Väster om Långedrag ligger kommunen Öckerö vars valdeltagande i snitt ligger på 

89 % och personvaldeltagandet 36 %. Storstäderna har en egen trend och möjliga förklaringar 

som diskuteras i denna uppsats, förutom kommunstorlek, biter inte på områden utanför 

storstäderna. Däremot kan det diskuteras varför kommuner likt Nacka, Lidingö och Danderyd 

skiljer sig från grannkommunerna i Göteborg och Skåne kommun.  

Valdistriktet som är unikt i sitt slag är dock Södertälje 28. Valdistriktet har ett valdeltagande 

på nästan 85 % och personvaldeltagande på 37 %. Valdistrikten är likt de andra tre långt 

beläget från storstaden och till ytan ett väldigt stort valdistrikt. Men det skiljer sig från 

grannvaldistrikten avsevärt, andra valdistrikt inom samma kommun har inte ens hälften så 

högt valdeltagande. Ett senare kapitel skall fokusera ytterligare på Södertälje då kommunen 

har ett väldigt säreget beteende vad beträffar personröstningen kontra andra kommuner.  

Vidare så finns det ett antal valdistrikt som har ett relativt högt valdeltagande men som ändå 

personröstar i mer än dubbel så stor utsträckning som snittet i storstäderna. De som sticker ut 

återfinns i Botkyrka och Södertälje. Detta är av ytterligare grund för varför Södertälje 

förtjänar att undersökas ytterligare.  

De valdistrikt som har ett lågt valdeltagande och lågt personvaldeltagande befinner sig i 

uteslutande form i utkanten av storstäderna. Här återfinns Svartvik i Huddinge, Vantör 

(Stureby) och Spånga 1. Samtliga områden innehar en låg mängd av personer utan svenskt 

medborgarskap. Spångas stadsdel är ett intressant fall då Spånga har några av de valdistrikt 
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som personröstar i allra högsta grad och samtidigt några av de valdistrikt där invånarna 

personröstar allra minst.  

Andra valdistrikt som innehar lågt valdeltagande och personvaldeltagande är Huvudsta östra 

och Visättra-Björnkulla. Vad som utmärker dessa valdistrikt är att de har en hög andel 

personer utan svenskt medborgarskap samt en stor mängd personer som är i åldern mellan 18-

29 år. SSSB har studentbostäder i båda dessa områden och det skulle kunna föreslås att det är 

många utbytesstudenter som inte vet om att de kan rösta eller struntar i det.   

Vidare så har andelen personer utan svenskt medborgarskap diskuterats som en tänkbar 

förklarade variabel. Således presenteras icke svenskt medborgarskap på liknande sätt som 

valdeltagande som en tänkbar förklarande variabel i nästkommande diagram.  

I detta diagram finns det fler valdistrikt som sticker ut men samtidigt är det vanliga resultatet 

centrerad till ett mindre 

omfång än valdeltagande  

personvaldeltagande. 

Mellan ett 

personvaldeltagande på 15 

% och 30 % rör sig de allra 

valdistrikten. På liknande 

sätt innehar de allra flesta 

valdistrikten personer utan 

svenskt medborgarskap 

mellan ca 4 % till 15 %. 

Den svarta fyrkanten består 

av dessa valdistrikt och 

byggs upp av de vanliga 

storstadsvaldistrikten, 

nämligen de inom 

innerstaden. De som hamnar 

utanför denna zon är allt mer intressanta. Finns det valdistrikt med hög andel personer utan 

svenskt medborgarskap som inte personröstar i stor utsträckning? En handfull, de valdistrikt 

som verkligen sticker ut har markerats. Lappskärsberget (76 % 18-29 år), Kungshamra (74 % 

18-29 år), Huvudsta Ö (45,2 % 18-29 år), Olofshöjd (75 % 18-29 år) och Universitetet (35 % 
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18-29 år) är alla valdistrikt med hög andel personer utan svenskt medborgarskap som trots det 

inte personröstar i hög utsträckning (Valmyndigheten 2014). Dessa har gemensamt att de 

dessutom är tydligt utpräglade studentområden med troligtvis stor andel utbytesstudenter. 

Områdena Haga och Visättra är även valdistrikt som ligger nära respektive universitet med 

studentboenden. Kvar återstår Almvik och Annestad i Malmö som lider av en oförklarbar 

politisk apati som inte återfinns i Göteborg eller Stockholm (Där lågt valdeltagande och 

personvaldeltagande förenas). Områden i Göteborg och Stockholm som har samma mängd  

personer utan svenskt medborgarskap likt Annestad och Almvik tenderar att personrösta i 

större utsträckning. Exempelvis Södertälje 32 som innehar samma mängd personer utan 

svenskt medborgarskap personröstar i 40 % procentenheter större utsträckning än Annestad 

N.  

På andra sidan diagrammet återfinns valdistrikt som har ett högt personvaldeltagande till trots 

att andelen personer utan svenskt medborgarskap är låg. Ö-valdistrikten Vaxholm, Långedrag 

och Vrångö sticker ut genom att ca 5 procentenheter högre personvaldeltagande än 

motsvarande valdistrikt i storstadsområdena. Annars är det Botkyrka och Södertälje som 

sticker ut rejält. Valdistrikten i Södertälje personröstar i hög utsträckning med eller utan högt 

antal personer utan 

svenskt medborgarskap. 

Detta till trots så är 

personvaldeltagandet 

högre i valdistrikt där 

andelen personer utan 

svenskt medborgarskap 

är högre. Spånga är 

också en stadsdel där 

personvaldeltagandet är 

extremt mycket högre än 

vad vi hittar inom 

samma kommun. Detta 

är av högsta intresse för 

uppsatsens slutsatser och 

skall diskuteras vidare 

under ett eget kapitel. 

Tabell 1,5 
Valdistrikt  
Valet till 
kommunalfullmäktige 
2014 

% av röstare 
som 
personkryssade 

% icke svenskt 
medborgarskap 

% 
Valdeltagande 

Södertälje 55 75,13% 36,80% 42,48% 

Södertälje 32 72,06% 27,10% 51,01% 

Spånga 13 Tensta C 68,07% 23,10% 57,89% 

Spånga 22 
Rinkebysvängen Ö 

67,94% 46,80% 40,76% 

Spånga 27 Rinkeby 
mellersta 

67,28% 21,70% 54,69% 

Spånga 18 
Rinkebystråket 

67,00% 28,20% 53,13% 

Södertälje 51 66,67% 32,40% 47,88% 

Södertälje 31 66,36% 31,20% 45,59% 

Södertälje 53 66,27% 19,50% 51,78% 

Södertälje 54 65,56% 23,80% 53,71% 

Spånga 15 Risingeplan 
mm 

63,72% 24,40% 52,92% 

Botkyrka 41 Fittja 
småhusområde 

62,76% 11,10% 65,31% 

Spånga 14 Gullinge 62,04% 22,90% 59,96% 

Spånga 23 
Rinkebysvängen S 

61,82% 23,50% 50,71% 

Spånga 19 
Rinkebysvängen V 

60,05% 27,70% 53,01% 

Spånga 21 Rinkeby C 59,38% 26,30% 51,58% 

Spånga 16 Glömminge-
Sörgården 

58,80% 23,90% 56,33% 

Botkyrka 42 Fittja 
Krögarvägen 

57,99% 27,80% 52,81% 

Södertälje 52 57,93% 18,30% 51,10% 

15 Valsta centrum 57,01% 22,60% 59,24% 
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4.2.1 Vad händer i Södertälje och Spånga?  

Vad som framgått av presenterad data är att de allra flesta valdistrikten i storstadsområdena 

personröstar i ungefär lika stor utsträckning. Det finns dock vissa valdistrikt som utmärker sig 

exceptionellt. I tabell 1,5 så redovisas de 20 valdistrikt i storstadsområdena som innehar de 

allra högsta personvaldeltagandet. Vad vi kan konstatera att samtliga 20 valdistrikt återfinns i 

Stockholms län. På plats 23 får Malmö in Törnrosen och på plats 25 återfinns Angered från 

Göteborg. Ännu mer häpnadsväckande är det med tanke på att både Stockholms län och 

Stockholms kommun ligger flera procentenheter efter både Malmö och Göteborgs kommun i 

personvaldeltagande till kommunalfullmäktige. Detta påvisar en avsevärd skillnad mellan 

områden i Stockholm. Det finns inget som talar för att motsvarande skillnader inte återfinns i 

Göteborg och Malmö men skillnaderna i personvaldeltagandet är större i Stockholm vilket 

tabellen vittnar om. De tjugo valdistrikt som personröstar i största grad är även centrerade till 

få områden. Sju ifrån Södertälje, tio ifrån Spånga (Ingen egen kommun utan stadsdel inom  

Stockholms kommuns valkrets 6 yttre västerort), två ifrån Botkyrka och ett ifrån Sigtuna. Vad 

alla dessa har gemensamt är att de alla innehar en hög andel personer utan svenskt 

medborgarskap med undantag för Botkyrka 41. Alla har också ett mycket lågt valdeltagande, 

under 60 %, återigen med undantag för Botkyrka 41. Det valdistriktet inom tullarna som 

innehar högst personvaldeltagande är lappkärsberget på plats 352 vilket vittnar om hur stark 

sambandet är mellan innerstad, förort och personvaldeltagande. Det är således i utkanten av 

Stockholm det högsta personvaldeltagandet återfinns. Dock är det inte nödvändigtvis 

avståndet som är den avgörande faktorn. Kommuner likt Nykvarn och Norrtälje som ligger i 

Stockholms läns absoluta ytterort har båda två lågt personvaldeltagande. Således skall de två 

områden med de absoluta högsta personvaldeltagandet undersökas mer genomgående för att 

undersöka hur personvaldeltagandet tar sig uttryck och vad för hypotes som kan genereras. 

Först så observeras Södertälje som dels har ett stort antal valdistrikt som har ett påfallande 

högt personvaldeltagande. Dessutom har kommunen en unik förmåga i vissa fall att kunna 

förena valdeltagande med personvaldeltagande, som enbart Södertälje och två valdistrikt i 

Botkyrka lyckas med.  

Studeras Södertälje på närmare håll så kommer flera detaljer fram (Appendix tabell 2,2). 

Ungefär hälften av valdistrikten inom kommunen återfinns mellan 20-30 % personkryss. 

Dessa har ett relativt högt valdeltagande och moderaterna är tämligen stora, 20 %, även fast 

socialdemokraterna är större. Även nivån av personer utan svenskt medborgarskap är låg, den 
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ligger nära snittet för vad som råder i Stockholm i genomsnitt. Denna nivå höjs dock ju högre 

personvaldeltagandet blir. På samma sätt minskar valdeltagandet. Moderaterna och 

socialdemokraterna följer samma trend. Ju lägre personvaldeltagande desto starkare blir 

socialdemokraterna och så vidare. Detta är typiskt för samtliga storstadsområden. Vad som 

förefaller speciellt är att kristdemokraterna i Södertälje trotsar moderaternas trend. Samtliga 

borgerliga partier är ytterst små i de områden som präglas av stort personvaldeltagande. 

Faktum är faktiskt att kristdemokraterna är större i områden med högt personvaldeltagande än 

moderaterna. Men det är inte det som är det mest intressanta i det här fallet, det är hur andelen 

personer som röstar på kristdemokraterna korrelerar med deras personvaldeltagande. I valet 

2014 så personröstade kristdemokrater i mycket större utsträckning än resterande och bidrog 

kraftigt till att öka Södertäljes personvaldeltagande. I de sex valdistrikt med högst 

personvaldeltagande personröstade kristdemokraterna över 80 %. Detta är intressant ur den 

aspekten att förstå varför man faktiskt personröstar. Personen som har varit med och hjälpt 

kristdemokraterna till just den här framgången i Södertälje är riksdagsmannen Robert Halef 

som stoltserar med mycket högt personvalsresultat. Jämförs valet 2010 och 2014 så 

återkommer väsentliga skillnader vad beträffar kristdemokraterna. Halef ställde upp i båda 

dessa val och fick drygt hälften av samtliga KD-personröster i båda valen. Vad 

kristdemokraterna lyckades med 2014, trots att personvaldeltagandet sjönk i hela Södertälje, 

var att öka sitt personvaldeltagande markant i varje 10-procents kolumn. Kristdemokraternas 

väljare var mer måna om att välja en kandidat 2014 än 2010 och det smittade av sig på deras 

valresultat. De ökade lite mindre än två procentenheter men ökningen var mer drastisk i de 

områden där väljare personröstade som mest. I vissa valkretsar ökade kristdemokraterna 

dubbelt eller trefaldigt, exempelvis i Södertälje 32 där kristdemokraterna fick 18,24 % år 2014 

och 6,54 % år 2010. Kristdemokraterna växte inte speciellt mycket i de valdistrikten som 

präglas av låg andel personer utan svenskt medborgarskap. Däremot så ökade 

personvaldeltagandet drastiskt i dessa områden för just KD medan de sjönk för andra partier.  

Veronica Westergård, gruppledare för kristdemokraterna i Södertälje besvarade mina 

observationer per mail. Hon berättade att det är enklare att utmärka sig som politiker än andra 

jämförbara Stockholms-förorter då Södertälje fungerar mer som en liten stad och de lokala 

tidningarna fungerar utmärkt som språkrör för politikerna att nå ut med till invånarna. Som 

strategi nyttjade kristdemokraterna sig av representanternas olika etniska bakgrunder. 

Kandidaterna har bedrivit intensiv personvalskampanj i olika delar av kommunen och 

kristdemokraterna är det enda partiet, enligt Westergård, som haft lättillgängliga utskick kring 
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partiet på arabiska. Det handlar om representation, säger Westergård. Kristdemokraterna i 

Södertälje ser sig som en naturlig väljarbas för den betydande kristna befolkningen i 

Södertälje från mellanöstern. Baserat på det sammanställda materialet från valet 2014 ser det 

ut som att de har lyckats och baserat på den höga nivån personkryss så är valet av kandidat 

viktigt för valet av parti då kristdemokrater i Södertälje personkryssar i så pass stor 

utsträckning.  

Det andra området är Spånga (Appendix tabell 2,3). I Spånga återfinns 10 av de 20 

valdistrikten med allra högsta personvaldeltagande i Sveriges storstadsområden. Ifall det 

fanns två tydliga delar i Södertälje som röstade på olika sätt så är den trenden väldigt tydlig i 

Spånga. 10 valdistrikt ligger mellan 16-25% och resterande 17 mellan 44 och 68 %. I tabellen 

intill ser vi hur 30-40 glappar tom, likt en vattendelare i spånga stadsdel. I den ena delen nära 

Vällingby och Bromma är moderaterna dominerande och valdeltagandet relativt högt. 

På andra sidan vattendelaren är valdeltagandet över 20 procentenheter lägre men kan 

samtidigt stoltsera med att personvaldeltagandet är flera gånger större. Vad dessa områden, 

förutom personvaldeltagande, har lyckats bra med är att ha ett förhållandevis högt 

valdeltagande. Visserligen så är 52 % verkligen ingen åtråvärd nivå men områden med 

motsvarande nivå av andelen personer utan svenskt medborgarskap i storstadsområdena har 

ett mycket lägre valdeltagande generellt sätt. Malmö och Göteborg som hade svårt att kvala in 

valdistrikt med högt personvaldeltagande har desto lägre valdeltagande. Förutom dessa så har 

även områden likt Botkyrka Skärholmen och Södertälje lägre valdeltagande generellt sätt än 

vad valdistrikten i Spånga har. Spånga sticker ut bland storstädernas förorter – Det relativa 

höga valdeltagandet samt det skyhöga personkryssandet. Frågan är således ifall väljarna är 

annorlunda i Spånga eller har politikerna engagerat sig mer? Vad som går att konstatera är att 

socialdemokraterna är otroligt dominant i norra Spånga. Socialdemokraternas personkryss 

återspeglar medelvärdet för det totala antalet personkryss så partiet gör inte likt 

kristdemokraterna i Södertälje en bedrift i att öka personvaldeltagandet. Dessa siffror är också 

väldigt likartade mellan valet 2010 och 2014, både vad beträffar personvaldeltagandet inom 

Socialdemokraterna och utgången för partiet. Trenden är således densamma – ju högre 

personvaldeltagande desto mer röster får socialdemokraterna i Spånga. Samma trend fanns 

även inom Södertälje och samma trend finns i de allra flesta valdistrikten i storstadsområdena. 

I spånga är socialdemokraterna dock väldigt dominanta. En intressant aspekt ifall Spånga 

jämförs med Södertälje är att kristdemokraterna ökade markant från val 2010 till 2014 och 
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detta utan att ändra partilistan nästan överhuvudtaget. I spånga ändrades väldigt mycket och 

resultatet blev in princip detsamma.  

Med 1883 personröstar i yttre västerort blev Nassir Abdullahi Ali socialdemokraternas 

nummer två till Stockholms kommunfullmäktige, detta hack i häl med Karin Wanngård. 24-

åringen från Tensta på plats 12 lyckades kryssa sig in spektakulärt och han har säkerligen 

varit drivande med att få upp valdeltagandet och vinna röster åt socialdemokraterna. 

Mestadels av personrösterna på Nassir kommer från områdena runt Tensta och verkar okänd i 

andra delar av valkretsen likt Hässelby. I Tensta centrum fick Nassir lika många personröster 

som alla andra partier fick personröster tillsammans vilket illustrerar det koncentrerade stödet 

för Nassir.  

I en intervju med Nassir på roteln i Stockholms stadshus fick jag ta del av Nassirs resa. Nassir 

ville förändra segregationen och utanförskapet som han upplevde i Tensta och såg politiken 

som ett medel för det. Vid ett möte med andra kandidater på högkvarteret i Sveavägen frågade 

han konkret vad partiet ville göra för att förbättra situationen i förorterna och fick genast 

mycket uppmärksamhet. Plats 12 på listan till kommunalfullmäktige låter lågt men enligt 

Nassir var det en bedrift som nykomling att komma så högt upp.  

Som personvalstrategi använde sig Nassir sig av något som visade sig vara ett genidrag. Han 

och hans kompisar knackade dörr, ringde upp bekanta och talade om för frisören hur man går 

till väga att faktiskt rösta. Det är först i slutskedet som Nassir nämner att ”ifall du tycker att 

jag verkar vara en rimlig kandidat vill jag göra på det här sättet och du får jättegärna kryssa 

mitt namn i så fall”. Nassir hjälpte således till att öka valdeltagandet och blev inkryssad på 

samma gång. I slutskedet av valrörelsen kände folk till honom i hela Tensta och människor 

stannade upp honom för att få sina förslag hörda. Nassir blev en slags lokalkändis som förstår 

Tensta och som således kan representera väljarna. Likt materialet pekat på i tidigare kapitel så 

tenderar människor att aktivt välja kandidat ifall det finns fog för att anta att de vet vem 

personen är. På samma sätt så har åtminstone ett namn på valsedeln fått ett ansikte på sig 

genom Nassirs kampanj och det är inte svårt att förstå varför man således kryssar för det.  
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4.3 Sveriges kommuner, samband mellan ekonomisk status och politiskt deltagande?  

Nedan så har en tabell sammanställts från data ifrån SCB och valmyndigheten av författaren. 

För att få bukt med uppsatsens teori om huruvida mer resurser leder till ökat politiskt 

deltagande har samtliga kommuner i Sverige tagits under beaktning och det är kommunernas 

snitt som ses i tabellen. Kommunerna har sedan delats in i kolumner efter valdeltagande och 

dess snitt i dessa kolumner är vad som ses i nästkommande kolumner. Kolumnerna har inte 

delats in strikt efter en nominerad nummerordning utan har delats upp efter sex stycken lika 

stora block. Detta har gjort eftersom att de allra flesta kommunerna hamnar runt 85 % 

valdeltagande. Det tydligaste mönstret är arbetslösheten som blir lägre ju högre 

valdeltagandet är. Alltså kommuner med lågt valdeltagande tenderar att även ha ett högt 

valdeltagande. Samma tendenser återkommer med andra variabler relaterade med ekonomisk 

status som andelen högskoleutbildade och medianlön. Detta stämmer väl överens med 

uppsatsens teori. Men enligt teorin så borde personvaldeltagandet öka med valdeltagandet 

men så är inte fallet, det sammanstrålar inte med teorin. Det är dock ett relativt svagt samband 

men områden med låg arbetslöshet och låg medianlön tenderar att personrösta i högre 

utsträckning. Som tidigare material även påvisat har områden med högt valdeltagande svårt 

att kombinera det med högt personvaldeltagande. Tabellen visar att det finns ett negativt 

samband mellan ekonomisk klass och personvaldeltagande om än svagt samband. Ju sämre 

ekonomi en kommun har desto större är benägenheten för invånare att personrösta. 

Materialet ger teorin om politiskt deltagande rätt i de antagande teorin gör om valdeltagande 

och ekonomisk klass. Även fast teorin inte kan bevisa samma trend vad beträffar 

personvaldeltagandet så visas en negativ trend vilket är av intresse även fast materialet 

falsifierar teorin. Personer boende i områden med låg ekonomisk status tenderar att 

personrösta i högre utsträckning än personer boende i områden med hög ekonomisk klass. 

Materialet kan emellertid inte precisera varför vilket är synd men materialet kan hjälpa oss att 

förstå annat material och konkretisera en möjlig hypotes.  

Kommuners 
valdeltagande till 
kommunfullmäktige.  Antal Medianlön Arbetslöshet Högskoleutbildade Personvaldeltagande 

60-80,73% 48 
225 

523,00 kr 10,30% 15,07% 34,37% 

80,74-82,42% 49 
231 

305,00 kr 9,18% 15,30% 34,93% 

82,43-83,66% 49 
231 

484,00 kr 8,87% 15,06% 34,57% 

83,67-84,73% 48 
240 

817,00 kr 8,95% 17,26% 32,26% 

84,74-85,86% 48 
246 

045,00 kr 7,68% 21,31% 32,14% 

85,86-92,00% 48 
268 

072,00 kr 5,64% 23,25% 30,10% 
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I appendix 2,5 tas möjligheten upp att mindre kommuner har lägre ekonomisk status än större 

vilket i sin tur påverkar personvaldeltagandet. Materialet visar att de minsta kommunerna 

sannerligen har lägst medianlön men att de största samtidigt inte har de högsta.  

 

5. SLUTSATS 

Denna uppsats har sammanställt material som föreslår olika teser. Först och främst – 

valdeltagande är inte det samma som personvaldeltagande. I avsnitt 4.3 presenteras material 

som påvisar att valdeltagandeekonomisk status, som teorin föreslår men att det orsakar ett 

negativt samband med personvaldeltagande. I premiären av personvalsröstningen tyckte det 

sig som att de välbärgade kommunerna och politikerna var de som drog nytta av systemet. I 

storstäderna är det idag istället områden präglat av lågt valdeltagande som kryssar allra mest 

och vice versa. Uppsatsens valda teori stämmer inte med presenterad empiri. Vad kapitel 4.3 

påvisar är att kommuner med låg ekonomisk status även är de som personröstar i högsta grad. 

Det kan således föreslås att ekonomistiskt utsatta personer har en högre sannolikhet att aktivt 

välja kandidat än en förmögen person.  

Vidare så styrker uppsatsen tidigare teorier om personvaldeltagande att mindre kommuner och 

orter har ett högre personvaldeltagande än större kommuner. Detta har en begränsning och det 

är att det endast gäller i de kommunala valen. I riksdagsvalet finns inget sådant samband. 

Detta föreslås av två anledningar. Dels för att kommunalvalet handlar om en kandidat från ens 

kommun vilket innebär att ifall det är en mindre kommun finns det en stor sannolikhet att 

väljaren känner igen åtminstone några av namnen på valsedlarna. I riksdagsvalet är 

valkretsarna större vilket innebär att invånarna i små kommuner inte nödvändigtvis känner 

igen kandidaterna på listan. Det andra argumentet är att det finns mer och mindre kända 

riksdagskandidater. I Stockholms kommun ställer samtliga partiledare upp vilket självklart 

trissar upp personvaldeltagandet. I andra kommuner ställer vissa partiledare upp som i 

Göteborg och vissa kommuner har framstående riksdagsledamöter oberoende av 

kommunstorleken.  

Detta resonemang krävs för att förstå varför distribueringen av personröster ser så olika ut i 

storstäderna. Förorter med hög andel personer utan svenskt medborgarskap har visserligen ett 

lägre valdeltagande än områden i innerstaden men samtidigt ett mycket högre 

personvaldeltagande. Varför? Av samma anledning som att människor tenderar att rösta på 

personer från samma kommun som en själv i ens riksdagsvalkrets. Av samma anledning som 
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att personer i mindre kommuner tendera att personrösta i allt större utsträckning. Du röstar på 

någon du känner en samhörighet med och som du känner igen. Nassir lyckades skapa en 

småstadskänsla i Tensta då människor fick ett ansikte på valsedeln. På samma sätt lyckades 

Kristdemokraterna på ett effektivt sätt visa att man kan representera invånarna i staden. I 

Stockholms län bor det 9,2 % människor utan svenskt medborgarskap och endast 0,6 % av de 

folkvalda kommunalledamöterna står utan svenskt medborgaskap vilket illustrerar varför 

etnisk representation är viktigt och varför det även genererar röster då representationen ofta är 

undermålig (Valmyndigheten 2014). En partiledare som folk känner igen lockar enligt 

tabellen i appendix 2,0 till sig mestadels av partiets personkryss då personen är väl igenkänd. 

Det är uppsatsens ståndpunkt att även denna effekt gäller för lokala kändisar i Sveriges 

kommuner och valdistrikt runt om i landet. 

Riksdagsvalet 2014 i Stockholm visar att även människor i innerstäderna kan personrösta men 

uppenbarligen är vetskapen kring de kommunala kandidaterna alltför liten. Det till trots så är 

30 % personvaldeltagande ett blygsamt resultat när de allra flesta bör veta åtminstone vem 

nummer ett är på riksdagslistan då samtliga partiledare ställer upp i Stockholms kommun. 

Facit visar att ingen kandidat från Stockholms kommuns valkrets har blivit inkryssad till 

riksdagen (De som klarar sig över spärren får riksdagsplats ändå) medan Malmö och 

Göteborg har lyckats med den bedriften (Se appendix 2,1).  Väljare i storstädernas innerstäder 

behöver inte känna sig underrepresenterade och endast valet av parti kan således kännas 

godtyckligt.  

 

6. VIDARE FORSKNING 

Denna uppsats besvarar en del frågor men väcker samtidigt en rad åtskilliga funderingar som 

inte går att besvara med uppsatsens material. Först och främst – stämmer hypoteserna på 

individnivå? Ifall enkätundersökningar skulle genomföras i förorter med en stor andel 

personer med utländsk bakgrund, vad skulle resultatet visa? Det kan inte nuvarande material 

bevisa även fast statistiken visar att det ser ut som den givna hypotesen.  

Enkätundersökningar skulle också vara av gynnsam karaktär i Stockholms innerstad för att se 

ifall möjligheten att kryssa för en partiledare gav upphov till större sannolikhet att kryssa i 

riksdagsvalet. Birgitta Ohlsson i Stockholms kommun fick mer personkryss än Jan Björklund 

från Folkpartiet och det går inte att ge förklaring åt den företeelsen utan att fråga de som 
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kryssade henne varför. Samtliga andra partiledare har fått en rungande majoritet personröster 

så det finns ju en kvalificerad gissning.  

Den mest intressanta frågeställningen går inte heller att besvara utan vidare forskning. 

Huruvida personkryss genererar röster till partiet. Här kan vi bara anta att en populär kandidat 

med rungande personkryssmajoritet, likt Fredrik Reinfeldt i Stockholms kommun, genererar 

röster åt Moderaterna men vi kan bara anta med uppsatsens material vilket är en brist. Det 

finns inget samband mellan personkryss och partiröster generellt sett. Exempelvis kryssade 88 

% av Folkpartisterna i Tensta Centrum. Det till trots så fick partiet endast 3,19 %. Eller 

Centerpartiet som fick 100 % men endast en röst. Detta kräver individualiserad forskning 

kring vilket uppsatsen inte hade resurser nog att genomföra. Det bör vara en intressant aspekt 

för partier att fundera kring. 

Slutligen bör uppsatsen vara intressant ur demokratiforskning. Uppsatsen kom till som ett 

uttryck mot demoraliserade bilden av förorter som inte röstar och är politiskt apatiska. 

Uppsatsen har visat att så inte är fallet även fast valdeltagandet är skrämmande lågt. Att 

människor i invandrartäta förorter personröstar i så pass stor utsträckning är ett hälsotecken 

för demokratin och bör undersökas vidare och nyansera bilden av demokratin i storstädernas 

förorter.  
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8. APPENDIX   

I detta avsnitt finns en del av de tabeller som inte fick plats i uppsatsen. Transkriberingen av 

intervjuerna är inte bifogade och inte heller det kompletta datamatrisen på grund av sidutrymmet 

det hade tagit i uppsatsen. Maila gärna b-lundberg@hotmail.com för den kompletta Excel-filen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2.0 
personkryss  
Stockholms 
Kommun till 
riksdagen 

Parti och kandidat 
med mest och näst 
mest personkryss 
från respektive parti 

Antal 
röster 

% 

Partibeteckning 
 

Hela Stockholms 
kommun 

175748 30,43% 

M Personröster 
Moderaterna 

49400 30,84% 

M Fredrik Reinfeldt 42873 26,77% 

M Maria Abrahamsson 957 0,60% 

C Personröster 
Centerpartiet 

8253 29,26% 

C Annie Lööf 5459 19,36% 

C Martin Ådahl 496 1,76% 

FP Personröster 
Folkpartiet 
liberalerna 

15400 33,95% 

FP Birgitta Ohlsson 6646 14,65% 

FP Jan Björklund 3896 8,59% 

KD Personröster 
Kristdemokraterna 

6242 25,28% 

KD Göran Hägglund 3580 14,50% 

KD Caroline Szyber 907 3,67% 

S Personröster 
Arbetarepartiet-
Socialdemokraterna 

35769 28,66% 

S Stefan Löfven 21378 17,13% 

S Carin Jämtin 1907 1,53% 

V Personröster 

Vänsterpartiet 

14854 33,26% 

V Jonas Sjöstedt 8031 17,98% 

V Ali Esbati 1402 3,14% 

MP Personröster 

Miljöpartiet de gröna 

14330 22,25% 

MP Åsa Romson 6320 9,81% 

MP Maria Ferm 1174 1,82 % 

SD Personröster 
Sverigedemokraterna 

9825 25,62% 

SD Jimmie Åkesson 8211 21,41% 

SD Kent Ekeroth 252 0,66% 

mailto:b-lundberg@hotmail.com
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Tabell 2,1 1998 2002 2006 2010 2014 Totalt 
98-14 

Antal 
mandat 

2014 

Medelvärdet 
av ovalbara 

genom 
antalet 
mandat 

Ovalbara 
kandidater till 

riksdagen 

Stockholms 
kommun  

0 0 0 0 0 0 32 0% 

Stockholms 
län 

1 0 0 0 1 2 39 1% 

Uppsala  1 0 1 0 1 3 12 5% 

Södermanland  0 0 0 0 1 1 11 2% 

Östergötland  0 0 0 0 0 0 15 0% 

Jönköping 1 0 1 0 2 4 13 6% 

Kronoberg  1 0 0 0 0 1 6 3% 

Kalmar  1 1 0 0 0 2 8 5% 

Gotland  0 0 1 0 1 2 2 20% 

Blekinge  1 0 0 0 1 2 5 8% 

Malmö 0 0 0 1 0 1 11 2% 

Skåne V  1 0 0 0 0 1 11 2% 

Skåne S 0 1 0 0 1 2 13 3% 

Skåne NÖ  0 1 0 2 0 3 13 5% 

Halland  0 0 0 0 0 0 12 0% 

Göteborgs  1 0 1 1 1 3 17 4% 

Västra 
Götaland V  

1 0 0 1 0 2 13 3% 

Västra 
Götaland N  

0 1 0 0 2 3 13 5% 

Västra 

Götaland S  

0 0 0 0 0 0 6 0% 

Västra 
Götaland Ö  

0 1 0 0 0 1 10 2% 

Värmland  1 0 0 0 1 2 11 4% 

Örebro  1 0 0 1 0 2 12 3% 

Västmanland  0 0 0 1 1 2 10 4% 

Dalarna 0 0 1 0 0 1 11 2% 

Gävleborg 0 0 0 0 0 0 11 0% 

Västernorrland 0 0 0 1 0 1 10 2% 

Jämtland  0 0 1 0 1 2 4 10% 

Västerbotten  2 3 0 0 0 5 10 10% 

Norrbotten  0 2 0 1 0 3 8 8% 

Hela riket  12 10 6 9 14 51 349 3% 
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Tabell 2,2 
Södertälje 
2014  

Antal % Icke svensk 
medborgarskap 

% 
Valdeltagande 

M KD S KD 
personkryss 

70-80 % 
personkryss 

2 31,95% 46,75% 10,94% 14,34% 51,68% 86,81% 

60-70 % 
personkryss 

4 26,73% 49,74% 11,05% 9,72 % 51,19% 80,32% 

50-60 % 
personkryss 

4 14,03% 61,48% 11,42% 8,40 % 47,16% 71,71% 

40-50 % 
personkryss 

5 15,60% 62,70% 12,39% 7,43 % 43,99% 71,60% 

30-40 % 
personkryss 

11 11,79% 71,83% 17,45% 5,53 % 35,26% 60,44% 

20-30 % 
personkryss 

22 8,70 % 78,27% 19,99% 3,72 % 29,42% 37,86% 

Totalt 48 13,04% 70,08% 16,78% 5,85 
% 

36,50% 54,63% 

Södertälje 
2010 

       

70-80 % 
personkryss 

4 25,17% 60,48% 9,52 % 6,17 % 66,89% 88,33% 

60-70 % 
personkryss 

2 26,07% 55,53% 8,84 % 5,29 % 63,17% 77,72% 

50-60 % 
personkryss 

4 15,33% 63,75% 14,16% 5,17 % 52,01% 76,69% 

40-50 % 
personkryss 

7 16,31% 65,68% 16,39% 3,86 % 47,37% 55,62% 

30-40 % 
personkryss 

23 8,59 % 75,57% 23,69% 3,56 % 32,35% 38,90% 

20-30 % 
personkryss 

8 7,14 % 81,24% 28,13% 3,21 % 25,28% 26,51% 

Totalt 48 12,16% 71,89% 20,76% 3,95 
% 

39,09% 47,94% 

Tabell 2,3 
Spånga 
2014 

Antal % Icke svensk 
medborgarskap 

% 
Valdeltagande 

M S S 
personkryss 

60-70 %  
personkryss 

8 27,29% 52,88% 5,22% 67,10% 67,26% 

50-60 %  
personkryss 

6 26,25% 54,16% 6,78% 60,90% 59,35% 

40-50 %  
personkryss 

3 20,90% 60,95% 10,22% 48,31% 49,94% 

30-40 %  
personkryss 

0      

20-30 %  
personkryss 

6 7,77% 80,55% 30,60% 23,79% 26,42% 

10-20%  
personkryss 

4 9,73% 78,69% 35,79% 17,23% 14,36% 

Totalt 27 19,41% 64,03% 16,29% 46,62% 46,66% 

Spånga 
2010 

      

60-70 %  
personkryss 

6 23,20% 54,74% 7,68% 66,98% 67,09% 

50-60 %  
personkryss 

9 26,77% 52,66% 8,08% 62,30% 60,62% 

40-50 %  
personkryss 

2 18,45% 60,11% 12,01% 49,15% 55,45% 

30-40 %  
personkryss 

0      

20-30 %  
personkryss 

10 7,64% 79,11% 40,67% 19,89% 28,00% 

Totalt 27 18,27% 63,47% 20,35% 46,68% 49,59% 
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Tabell 2,4 
Personkryss 

Icke svenskt 
medborgarskap 

Valdeltagande 

10 6,36 84,12 

11   

12   

13   

14 6,10 83,12 

15 5,91 86,26 

16 5,64 85,19 

17 5,38 85,03 

18 6,16 84,58 

19 7,31 82,83 

20 7,2 83,02 

21 6,47 83,5 

22 7,25 81,67 

23 7,47 81,15 

24 7,08 81,57 

25 7,43 80,8 

26 8,42 79,34 

27 8.07 79,03 

28 8,8 78,38 

29 9,04 76,64 

30 11,65 73,98 

31 12,85 69,77 

32 15,23 68,29 

33 15,45 67,19 

34 16,87 64,04 

35 18,26 61,94 

36 18,08 61,29 

37 15,08 68,46 

38 21,87 59,84 

39 17,9 61,13 

40 20,94 55,56 

41 24,76 51,02 

42 19,48 55,22 

43 25,42 53,27 

44 23,33 57,07 

45 21,45 54,49 

46 22,05 57,85 

47 17,28 60,28 

48 13,03 64,11 

49 24,37 56,64 

50 25,2 53,1 

51 22,5 56,36 

52 26,15 52,59 

53 16,65 62,85 

54 17,73 59,66 

55 12,2 61,48 

56 22,73 57,04 

57 22,9 54,38 

58 23,9 56,33 

59 26,3 51,58 

60 27,7 53,01 

61 23,5 50,71 

62 17 62,64 

63 24,4 52,92 

64   

65 23,8 53,71 

66 27,7 48,42 

67 32,23 49,53 

68 23,1 57,89 

69   

70   

71   

72 27,1 51,01 

73   

74   

75 36,8 42,48 
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Tabell 2,5 
Antal röstberättigade 

Medel Min Max Antal kommuner Medianlön 

–5 999  39,3 27,7 63,8 46 221869 

6 000–11 999  35,2 21,8 49,9 96 234572 

12 000–19 999  32,4 20,8 46,4 50 243353 

20 000–34 999  29,6 20,9 43,3 52 254856 

35 000–59 999 28,6 22,4 37,0 21 257043 

60 000–149 000  27,4 20,9 35,4 22 247936 

150 000– 25,7 22,4 27,8 4 243934 

 


