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Förord

ochDemokratiutredningens uppdrag värderaEtt är attav summera
de demokratiutredningar och demokratiforskning,årenssenaste ett

stimulera det offentliga samtalet demokratin. deAvannat att om
skälen har redan åtskilliga demokratiforskare medverkat våra

landet liksom flera debattorien-temaseminarier i i våraruntom av
småskrifter.terade de skälen har också den här boken kommitAv

till.
forskarehär böcker där drygt hundraDet är tretton etten av

samhällsvetenskap och humaniora belyser olika aspekterinom av
den folkstyrelsens Författarnasvenska utveckling. verksammaär

drygt vetenskapliga ämnesområden. Artiklarnasinom tio veten-
kvalitet har författarnasskapliga vanligtvis säkerställts attgenom

kollegor granskat dem för forskar-institutionernasinom ramen
Författarna till den här boken har dessutom hållitseminarier.

särskilda där de granskat varandrasseminarier texter.
efterForskarvolymerna har tillkommit dengenomgången av

demokratirelevanta forskning hög-ochuniversitetpågårsom
skolor. del forskare har ombetts redovisa forskningslägetEn att

pågående eller nyligen avslutade studier. Andra harjämte sina egna,
fått genomföra forsk-uppdraget studier områdeninomatt som

eftersatt Demokratiutredningen behöver kunskapningen men som
Tack alla blivit ombedda också lämnatnästanatt ettom. vare som

bidrag har denna ifrån fullständigabreda, långt exponeringänom av
forskarnakunskaper demokratin blivit möjlig. detvåra Attom ser

del yrkesroll leverera underlag för det offentligasin attsom en av
för forsk-samtalet med tillfredsställelse. Inteär värt att notera att

förskulle med alla deras olikasitta inne Men att teo-arna svaren.
infallsvinklar verklighetsbilder detretiska och kanske kan göra

politiska samtalet insiktsfullt. mångfald kom-Det ärmer somen
plicerar.

Valdeltagande förändringi

det allmänna valet stod det klart valdeltagan-När 1998 över attvar
det sjunkit med procentenheter, till talades°/o. Det81,45 ettom



FÖRORD

brott trend hållit flera årtionden;i sedan hadei sig i 1960en som
Valdeltagandet mellan och drygtvarit % %.85 90

Demokratiutredningen erhöll tilläggsdirektiv Dir. 1998:100ett
med uppdrag söka klarlägga vad det hade hänt. Genomatt var som

offentlig upphandling inbjöd tiotal vetenskapliga institu-etten
landet inkomma med förslag. försökationer i villeKommitténatt

förstå val dels belysa både ochvalrörelseårs1998 attgenom
jämföravaldeltagande, dels med tidigare val dels hjälpsamt ta av

flera olika metoder och ämnesteoretiska perspektiv. anbudTre
valdes representerade lång StatsvetenskapligaserieDenut. ena en av
valundersökningar, frånden andra utgick Maktutredningens stats-
vetenskapliga intervjuundersökningar och företräddeden tredje en

sociologiskt orienterad media- och kommunikationsveten-mer
skaplig fyra olika kapitel härredovisas dessa studier.I Föransats.
sammanfattningar dem hänvisas läsaren till:av

försidorna Ekströms och Cat/Win Anderssons studieMats65-68 av
hur medialiserad valrörelsen jämförelse medi1998 var
valrörelserna och1960 1979;

sidorna för Bennulfs och Hedbergs härledningMartin Per117-123 av
valdeltagandets sociala och politiska rötter;

sidorna för Anders Westbolms och Teorells analysjan186-187 av
väljarnas bevekelsegrunder; respektive till

sidorna för Anders Brit/ans undersökning ungdomars259-261 om
valet.syn

fem olika bidrag redovisas här studierna. kapitelSist i varjeI
sammanfattar författarna huvudresultat.sina

samarbete med Justitiedepartementet och Rådet för utvärderingI
Val har också hållit särskiltårs symposium1998 års1999ettav om

EU-val. Syftet forskarperspektivinternationellanågraattvar ge
hur svenskarnas valdeltagande föreläsarnautvecklas. utländskaDe

professorna deer Eijk från Brigid LaffanAmsterdam,Ceesvar van
från Dublin, från frånHarvard, SchmittPippa Norris Herman
Mannheim och Richard från Dublin.Sinnot Temat Citizenvar

Politics. Under den titeln publicerarParticipation in European
också föreläsningarna småskrifti 32.nr

brukligt skrifter har Demokratiutredningens leda-iSom våra
ställning till bokens innehåll. Författarnainte tagitmöter ansvarar

försjälva bidrag.sina

Erik Amnå
Huvudsekreterare
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När väljarna skall
mobi iseI ras
Valrörelsen i jämförande1998 perspektivett

Mats Ekström Cathrinoch Andersson

Inledning
Politiska uppslukas strukturell legitimitetskris, skakassystem av en av
återkommande fundamentaltskandaler, beroende mediebevakningär av
och personaliserat ledarskap frånisoleras alltmer medborgarnasamt
Castells 16.1998 s.

karaktäriserar Manuell Castells politikensSå nuvarande tillstånd i
verk samhälletssitt omvandling det han kallar "Informa-istora om

tionsåldern". bild Castells politiken unik.Den inteärsom ger av
andra har liknande iakttagelser.Många gjort

denna studie skall undersöka valrörelsen inför det svenskaI
riksdagsvalet valrörelsen den utspelas ochDet så i1998. är som
formas medierna den medialiserade valrörelsen koncentrerarav - -

på undersöker valrörelsenVi konkret föruttryckettoss som
sådana förhållanden Castells pekar förhållanden hand-på,som som
lar medborgarnas relation till det politiska Medialiseringensystemet.
har detta sammanhangi grundläggande betydelse. politiskaDeten

legitimitet påverkas självklart också andra, mediernasystemets av av
förhållandenrelativt oberoende dock dennainteDessa itas upp

uppsats.
Valdeltagandet det riksdagsvaleti Sverige i gickNår senaste ner

till beskrevs detta trendbrott, detta med°/o tanke81,4 ett attsom
sedan hafti Sverige valdeltagande mellan och drygt1960 %85ett

vilkeni denna nedgång tillfällig%. Det återstår90 månatt se var
eller sak finnsinte. klar, det och knappast hellerEn inte någraär en,

enkla förklaringar till minskat valdeltagande. Medborgarnasett
benägenhet delta de politiska valeni påverkas radatt av en samver-

förhållanden,kande såväl strukturella och långsiktiga trender som
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denna studietillfälliga konkreta händelser. i ingaVi gör sommer
varför Valdelta-enkel förklaring tillkunnahelst anspråk att ge en

drygt enheter.med mycketgick %gandet just så 51998 somner
medvalrörelsentill analyseraambition begränsar sigVår att avseen-

och långsiktiggrundläggandeförhållanden harde sådana som en
till poli-medborgarnas relationför politikens legitimitet,betydelse

politiska val.specifikt benägenhet delta Vioch deras itiken attmer
valrörelsefrågor: Vad karakteriserade dennaställer följande så som

politiken särskiltVilka bilderutspelade mediernaden sig i varav
etable-Vilka relationertilltalades medborgarnaframträdande Hur

valrörelsen havilka kanoch politikermellan medborgare På sättras
viktiga skill-detminskat valdeltagandebidragit till Finns någraett

för-valrörelser skulle kunnaoch tidigarenader mellan denna som
minskat valdeltagandeklara ett

medie-omfattandeför valrörelser med dentalarDet attmesta -
professionaliseradepolitiska alltmeroch de partiernasbevakningen

starkt bidrar till mobi-ingredienserkampanjarbete viktiga attsom -
jfrpolitiskaoch öka medborgarnaslisera väljare engagemang

samtidigtvalrörelserna kanIsotalusEsaiasson 1998. Men1990,
för-manifesteras ochvalrörelsernariktning. Underverka i motsatt

legitimitetsproblem särskiltstrukturellapolitikensdjupas ett
finns således dubbelhet.tydligt Härsätt. en

identifie-vida försökerkritisk studie tillstudie såVår är atten
minskasannolikt bidrar tillsådana mekanismer änatt snararesomra

har såledespolitiskatilltro till det Viöka medborgarnas systemet.
heltäckande beskrivninghelst ambitioneringa göraatt avensom

heller tolkasStudien skallvalrörelsen inte1998. ett argumentsom
professionali-medialisering och valkampanjernasför politikensatt

valdeltagande.till minskatgenerellt lett Ingetsering ett vore mer
vill betona detta särskilt.felaktigt detta. Vi Detpåstå är tvärt-än att

hade detperiod, då Sverigefaktum den i1968-1985,attettom
periodsammanfaller med den dåValdeltagandethögsta 90%,runt

utveckladesmediedominerade valkampanjerna Esaiassonde 1990.
och medierna,flyttar valrörelserna idenna periodUnder mermer
maktaktiv och regisserajournalistiken blir alltmer utnyttjar sin att

politiska kampan-politiska debatten. partiernasoch påverka den De
professionaliserade.omfattande ochalltblir samtidigt Detjer ärmer

får avgörandeperiod opinionsinstitutenockså under denna ensom
skärpa kampen opinionerna.valrörelserna och bidrar tillroll i att om

ökadebaserades opinionsmätningartidningsartiklarAntalet som
fram till 80-talet,70-talen och ända mittenunder ochstarkt 1960- av

fortsatt Holmbergdärefter har ökningen Peterssoninte 8Cmen
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Även förhållanden sammanfallanaturligtvis kan1998. attutanom
det för dennadet resultat det andra, talarär mesta attettena av

för-de viktigaste strukturellautveckling ärsammantaget aven
Valdeltagandet under 60-talet ökade tillklaringarna till närmareatt

och sedan där fram till valetlåg kvar°/o 1988.90
har valthistoriskt perspektiv valrörelsenFör 1998att ett

jämför medier-komparativ där med valrörelserna i1998ansatsen
följa utvecklingenoch har ambitionerVi inga1960 1979. överattna

flera vill emellertid und-tid under decennier. Med denna ansats
lyfter fram aspekter typiska nutidavika risken vissaatt somman

fenomen fast de själva verket kanske allsintei någotrepresenterar
fall fungeraoch strategiskt valda skall1960 1979 ärnytt. som som

första och val dåtill det s.k. TV-valetkontraster 19601998. ettvar
kraftigt från tillValdeltagandet gick mycketockså °/o77,4upp

flera 1970-talet då val-har valt val under°/o.85,9 1979 ettsom av
då politikens media-deltagandet låg rekordhög nivå °/o,över 90

och den allt hårdare kampenlisering långt, då valrörelserna,nått om
utsträckning utspelade medierna Esaiassonopinionerna, i sig istor

1990.

Några hypoteser

från fyra hur valrörelsernasstudie har hypoteserutgåttI vår om
och medialisering kan påverka medborgarnaskaraktär politikens

kommer dessa hypoteserrelation till politiken. iVi inte att testa
för ochde har vägledande analyser.strikt mening, varit våra Varmen

led: dels antagandendessa hypoteser innehåller två omen av
dels antaganden hur detta kan påverkavalrörelsernas karaktär, om

första ledetmedborgarna. denna studie kan dra slutsatser detI om
kan dra slutsatser vilkahypotes, det andra.i varje inte Vi ommen

och politiken medborgarnabilder valrörelsen imötersom me-av
förståMassmedierna erbjuder medborgarna olikadierna. sätt att

hurpolitiken, tänka och relatera till politiken. Frågansätt att omom
föreställningar handlingar konkret påverkats denmänniskors och av

dock utanför denna studie.medialiserade valrörelsen ligger1998
det oklart tidigare vilkavalrörelsenHypotes I 1998 änvar mer

egentli-alternativ fanns ställning till vadpolitiska att tasom som
stod värderingsmässiga skillnaderna mellan partiernaspel. Degen

deoklara, liksom skillnaderna mellan lösningarpartiernasvar
samhällsfrågorna. tydliga regeringsalter-saknades ocksåviktiga Det

politik ochresultat samspelet mellan journa-nativ. Detta ettvar av
Valrörelsen medier-listik specifik social och politisk ii situation.en
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korn huvudsak handla värderingsskiljandei sak-änatt annatna om
frågor. medborgarnas perspektiv kan detta ha bidragit till för-Ur att
stärka osäkerheten och upplevelsen det ändå inte någongörattav
skillnad.

Under valrörelsen fick bilder politi-Hypotes negativa1998 av
ken mycket medierna, detta berättelseriett stort utrymme genom

politiska skandaler, bilder politiken käbbel och uttrycktom av som
politiken. medborgarna framträdde medierna fickmisstro iNärmot

de missnöje och samtidigt medborgaremisstro,röstge som mera
sällan framträdde roller politiskt intresserade och engagerade.i som

mediernas och journalistikens fungera, ocksåGenom sätt att men
politikernas till medielogiken,anpassning kom dessa bilder poli-av
tiken genomslag. dessa fungerat modeller förNäratt stort som
medborgarnas förstå politiken kan de ha minskat motivatio-sätt att

delta valen och/ eller ökati motivationen vändaiatt protestattnen
det politiska systemet ryggen.

Politikens medialisering har inneburit den politiskaHypotes 3: att
debatten under valrörelser allt fåttutsträckning karaktäreni större

eller mindre underhållande attraktioner, kon-iscensattaav mer
frontationer och personliga uppträdanden. kallat politiskt käbbel,Så
olika pseudofrågor, enskilda uttalanden och uppträdanden,typer av
dominerar bilden politiken. Politiken blir till eller mindreettav mer
underhållande skådespel. kan för medborgarna bidra tillDetta att
det upplevs både och mindre viktigt ställning försvårare att tasom

bestämt och ochparti rösta.ett
Under valrörelser kommunicerar politikerna med väl-Hypotes

delvis förjarna det kan kalla den strategiska mark-inom ramen
nadsföringens kommunikationsform. för politiker framstårDet som

kortsiktigt rationellt olika för väljare ochstrategier vinnaattsom
påverka opinionen bidrar långsiktigt till minska förtroendet föratt
politiken. Medborgarna tilltalas förobjekt övertalningskam-som

uppfattaroch politiker Medborgarnapanjer tenderarstrateger.som
förhålla till politiken med kritisk distans och misstänksamhet.sigatt

form politisk kommunikation förviktig grundDenna ärav en
politisk cynism.

riktar uppmärksamheten olika mekanismer,Hypoteserna ovan
hänger med politikens medialisering. betraktarDessasom samman

tendenser kommer till olika uttryck olika sociala ochisom som
politiska situationer. aspekter politikens medialisering kan,Vissa av
paradoxalt bidra till ökat valdeltagande i situation, iett ettnog, en
historiskt skeende, för verkai situation iatt motsattannanen en
riktning och bidra till minskat valdeltagande. dramati-Iscensattaett

10
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serade debatter mellan partiledare kan bidra tilli situationt.eX. en
öka för politiken, förstärkaintresset i situation deatt men en annan

tilltalade åskådarnas leda och införlikgiltighet politisk debatten
upplevs skådespel och tomt prat.som som

Metod och material

studie begränsar till analysersig politiken medierna,Denna i när-av
bestämt och har studerat de bilderTV. Vi politikenmare press av

medborgarna egenskap mediepublik. hafti harVi intemötersom av
möjlighet valaffischer,studera direktreklam vil-torgmöten,att etc.,
ket naturligtvis kan begränsning. Samtidigti meningen ses som en

det huvudsaki tidningar och radio medborgarnaTV,är mö-genom
politiker och del den politiska debatten. praktiska skälAvter tar av

har valt bort radio- och regionala då materialetTV-program
förhade blivit stort.annars

material studerats omfattar och och kanDet TVsom press
sammanfattas följande:i

Samtliga artiklar knyter till valrörelsen, femdetta tid-isom an
ningar Nerikes Allehanda Svenska DagbladetNA, SVD,

Nyheter AftonbladetochDagens DN, Expressen EXP
de veckorna föresista respektive val ochAB två 1960, 1979

består materialet förartiklar,1998. För 1960 56 1979 385av av
artiklar och för artiklar.1998 337av

artiklar dessa tidningar faller utanföri dessa veckorDe tvåsom
handlar de specialprogram televisio-någotmen som om av som

gjorde under valen partiledarintervjuer, debatter etc..nen
Nyhetssändningarna och Aktuellti SVT TV4Rapport samt
Nyheterna före fannsveckor valen. enbart Aktuellttvå 1960

dessutom hade mycket begränsad valbevakning. 1979som en
fanns och Aktuellt och samtliga ViRapport 1998 tre program.
har koncentrerat huvudsändning kväll ochoss en per program.
Sammanlagt består förmaterialet nyhetsinslag och för1979 91av

inslag.1998 90av
samtliga specialprogram partiledarutfrågningar, de-I stort sett

batter och inför valen, dock begränsatSVT TV4 gjortetc. som
till rikstelevisionen. Regionalprogram har exkluderats.

Anal detta bokka itel märksammar delar dettai vissaYserna P u PP av
material andra. tidnin StudienTV .än äntas t.eX.mer u Pp mer garna.
bygger kombination kvalitativa och kvantitativa och. . . . text-en av
programanalyser betraktarVi de studerade resul-texterna ettsom

11
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förval har betydelse vilka innebörder politiken ocholikatat somav
får, handla och vilkavalrörelserna vad politiken kommer att om

de erbjuder läsaren/tittaren.tolkningar politiken Texterna ärav som
skapande verksamhet.den resultati meningen När sägerett av

skapar och skapande naturligtvis journalistiken hit-inte attmenar
journalistikeneller fabricerar grund. Vad är atttar utan menar

och medierna generellt neutralainte institutioner,utgör utan
arbetssätt, tolk-eller mindre invandainstitutionertvärtom vars mer

förhar betydelse politi-dramatiseringar ochningar, iscensättningar
mediesamhället.kens innebörder i

frågeställ-arbetar med från bl.a. följandede analyser utgårI
ningar:

och vad handlar valrörel-Vad handlar texterna/programmen0 om
förmedlasoch politiken medierna Vad ii om t.ex. ru-serna

berättasbriker och och vilken berättelse detingresser är som
får särskiltVilka händelser och vilka händelser stortrapporteras0

utrymme
dessa händelseriscensättsHur

fårpolitiker och väljare vilka roller devilka roller iscensätts II0
och de till beskrivs ochuttala vilka roller sigsig Huranpassar

kommenteras de journalistikenav
Vilka relationer mellan politiker och väljare skapas tex-0 genom
ter/program

förför implikationer demVad har texterna/programmen0 som
med hjälpanvänder dem och förstår politiken och valrörelserna

4dessa texterav

på spelVad det stodvar som

fler medborgare tycker och ganska likvärdiga val,Allt S M tvåäratt
ungefär eller LiberoPampers 1998.Expressen 11/9som

upprepade tillfällenUnder valrörelsen hördes vid1998 röster som sa
tråkig. denvaltemperaturen låg och valrörelsen Näratt att varvar

affären Schymans städhjälp kommenteradess.k. med iTV4:s ny-
hetsstudio gjorde journalisterna bl.a. följande analys:

affär fördet behövs här höja valtempera-intressantRätt sån attatt en-
turen.

det kanske valrörelsen allmänhet.i-Jaa någotsäger om

12
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syfta olikaSådana beskriva valrörelsen kan naturligtvissätt att
valfrågor,det saknades avgörandesaker riktigt parti-att stora att-

gjorde utspel, debatten mellan partiledarnainte några atterna nya
framstodriktigt ville hetta till, eller valresultatet relativtinte att som

förhand därför uteblev. sakochgivet spänningen En vågaratt
höjer valtemperaturen samtidens valrörelserdock ipåstå. Det ärsom

från har förutsättningar bli,händelser början ellerär, att me-som
diehändelser.

tänkbar förklaring till det minskade ValdeltagandetEn 1998 är att
framstod ochalternativen politiken mycket otydliga deti attsom

tydligaoklart vad egentligen stod spel. valrörelse medEnvar som
betydelsefulla frågorregeringsalternativ ställning till, medatt ta som

och där det dessutom framstårtydligt särskiljer de olika partierna
fleroch spännande det tordejämnt in i sista, motivera attsom

gäller förutsatt alltoch valrörelse där detrösta än motsatta atten
lika. valrörelse det första slaget kan bidra till bådeEnärannat av

osäkerhet och känsla det ändåalternativen inte görattavom en
skillnad.någon

harnaturligtvis väljare osäkra ochinget svårtDet ärär att attnytt
erfarenheterskillnader politiken. uttrycker sådanai Rösterse som

alla de valrörelserhar kommit till uttryck medierna underi tre
tyder dock denna osäkerhet ökat, delvisstuderat. Mycket att som

tillhörigheterkonsekvens människors traditionen ärvdaatten av av
säkerli-kollektiv och ideologier minskat betydelse,till istörre men

politiken tydligaockså beroende skillnaderna i inte såärattgen
de Undersökningar har andelen osäkra ochvarit. visat rör-attsom

liga väljare ökat. då väljare osäkra valrö-situationI många närären
får karaktär särskilt betydel-relsen inleds sannolikt valrörelsens stor

förstärkaValrörelsen motverka eller denna osäker-kan antingense.
het.

förskall här valrörelsen prägladesVi 1998argumentera att av av-
och frånvaron tydligtsaknaden tydliga regeringsalternativ vär-avav

valrörel-deringsskiljande sakfrågor. baserar detta analysVi en av
den utspelades utvalda medier. påpekai vissa Låtså attsom osssen

främst be-ställning till denna valrörelsens karaktärinte tar om
har förändrats viktigarodde politiken eller medierna. Politiken i

mindre borta. Samarbetenavseenden. Blockpolitiken eller iär mer
har viktigt inslag svenskolika politiska konstellationer ivarit ett

politik under jfr politiska handlingsut-Lewin Detår 1998.senare
politikenhar Överlag minskat. har skett likriktning iDetrymmet en

förloratoch alternativa politiska har trovärdighet,utopier i Menosv.
följandemedialiseringen kan skall detta ochi iäven av-som se
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delvis bidra till det blir urskilja desnitt sakpolitiskasvårareatt att
skillnaderna mellan olika fungeraMediernas kanpartier. åt-sätt att

förstärka politisk otydlighetminstone upplevelse allaen atten av
sak, skillnaderna och haringen någotsäger äratt attsamma vaga

komma med har förändringar densina i inomrötternytt att som
politiska sfären.

regeringsfråganOm i valrörelserna

detta skall undersöka vilka fickavsnitt bilder regerings-I man av
alternativen följde valrörelsen de medier studerat.i Viom man

frågor:ställer vilken utsträckning fanns någorlunda tydligatvå I re-
geringsalternativ ställning till vilken utsträckning framstodIatt ta
valet och spännande alternativt redan klart förhandovisst Isom

undersöker vilken utsträckning valrörelsernaavsnitt i inästa me-
dierna erbjöd medborgarna sakfrågortydliga och tydliga ideologiska
eller värderingsmässiga ställning till.positioner Föratt ta att ett
perspektiv valrörelsen jämför den med valrörelsen1998 1979
och delvis 1960.även

Under valrörelsen präglades den politiska debatten1979 av
blockpolitiken. enad under hela valrörelsenInte så vänsteratt en
stod enad höger, de s.k. sprickorna detinomtvärtommot en var

Ävenborgerliga blocket återkommande medierna. dåiett terna
sprickorna relaterades dock detta frågantill det skulletogs upp om
bli socialdemokratisk eller borgerlig Under valrörelsensregering.en

dagar gjorde också desista borgerliga tydliga markeringarpartierna
för de representeradevisa alternativ till socialde-att att ett enat en
mokratisk regering.

frånresultaten opinionsundersökningarna redovisades iNär me-
dierna ställdes och vpk det borgerliga blockets c,vänstern mot
och Opinionssiffrorna förtalade valet ochovissm. iutgången av
medierna blev den förejämna slutstriden rubriker. veckaEnstora
valet hade Nerikes Allehanda följande förstasidan:rubrikt.eX.

lite skiljer blocken enligt Szfo. artikeln kundeså30516 Iröster man-
sedan läsa det hänger vilka valet.vinner16 305 rösteratt som

då fråganinte vilken partiledare eller vilketDet partivar om som
skulle vilket block.vinna dag presenteradesI Expressenutan samma
opinionssiffrorna kamp mellan blocken. Rubriken 175som en var:

efterartikel artikel, nyhetssändning efter nyhetssänd-iI174.mot
återkom den avgörande frågan:ning, Skulle eller det bor-vänstern

gerliga blocket valetvinna
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regeringsfrågan, beroendefanns tänkbara alternativ i1979 tre
valresultaten. första alternativet socialdemokratiskDet rege-var en

Opinionssiffrorna socialdemokraterna tillsammansvisadering. att
Ävenmycket väl kunde riksdagen.med majoritet ivänsterpartiet

strävade efter profilera varandraoch vpk sigatt gentemotom s
valrörelsen, talade allt för vpk skulle stödja socialdemo-under att en

förekratisk den Slutdebatten dagar valetregering. I ettstora par
framstod de enade kritik de borgerligapartierna i sintvå motsom

andra alternativet borgerligpartierna. trepartiregeringDet var en
fall skulle blimed stark tyngdpunkt höger. statsmi-i såVem som

tredje alternativetmycket beroende valresultatet.nister Detvar
gjordemittenalternativet. Under valrörelsen de mittenparti-tvåvar

flera veckor före valetutspel. Knappt tvågemensamma pre-erna
ficksenterade och folkpartietcentern ett gemensamt program som

Efter det tänkbartuppmärksamhet. valet mittenpartiernaattstor var
bildade eller de blev stark del iantingen minoritetsregering atten en

borgerlig med Ullsten eller Fälldin statsmi-trepartiregeringen som
nister.

valet erbjöds medborgarna relativt tydliga alternativI 1979 att ta
regeringsfrågan och detställning till, stod verkligen spel, var

tydlig kontrastspännande det Valrörelseni sista. 1998 utgör en
vilka medborgarnatill detta. oklart regeringsalternativDet somvar

hade ställning till. Med stöd från resultaten opinionsunder-att ta av
föresökningarna publicerades den veckan valet konstate-sistasom

socialdemokratiskrades det med all sannolikhet skulle bliatt en ny
borger-riksdagen.regering majoritet i Någotutan gemensamtegen

ligt alternativ presenterades och heller mittenalter-inte inte något
Jämfört med präglades valrörelsen huvud inativ. 1979 över taget

traditionella uppdelningenbetydligt mindre utsträckning denav
lyftesblock och till höger. frågamellan till Denvänsterett ett som

fram medierna veckan före valet detsynnerhet intei i sista var om
skulle bli eller högerregering eller möjligen mittenre-vänsteren en

samarbetastället skulle väljagering, i Göran Perssonutan attvem
efter valet; eller kanskemed miljöpartiet,vänsterpartiet, centern

kristdemokraterna. socialdemokratin kunde således,En röst om
denna debatt allvar, regeringrösttog vara en en som sam-man

alltifrånarbetade med till kristdemokraterna,vänsterpartiet två par-
punkter varandras itier många motsatserrepresenterarsom

Ävensvensk politik. presenterade medierna naturligtvis ivissa1998
fall detta al-borgerligt alternativ 18/9. Mense Expressenett t.eX.

framstod fick fram-oklart och huvudternativ ingenöver tagetsom
trädande plats valrörelsen.i
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efterskulle samarbeta med valetFrågan Göran Perssonom vem
vid upprepade tillfällen nyhetssändningarnai under1998 togs upp

valrörelsens slutskede. Journalisterna spekulerade olika håll.
förTypiskt dessa spekulationer de dels utgångspunkt iatt togvar

opinionssiffrorna, dels partiledarnas uttalanden och uppträdandeni i
medierna uttryck försärskilt Spekulationerna politi-i TV. ettvar
kens personifiering vida de ofta handlade samarbetetillså att om
mellan personer.

föredagar valdagen arrangerade debatt mellanTV4Fyra en par-
tiledarna. Debatten blev huvudnyheterna nyhetssänd-i TV4:sen av

kväll. studion intervjuade programledarenning Isamma en av re-
daktionens journalister. ägnade del sinaDen storegna senare av
kommentarer spekulera kring vilken det skulle bliregeringatt
efter valet. refererade opinionsundersökningarna ochtill slogHan
fast Gudrun friade sida söktetill sinGöran Persson åatt som
samarbete med både och de borgerliga. dagarTvåvänstern senare
kommenterade journalist partiledardebatten televi-i Sverigessamma

fick följande frågadå kollega: hursion. sin oenigaHan Jaa Lasseav
dom borgerliga departierna" Hansär attsvar var var oense om

mycket och kunde bara luta tillbakasigGöran Persson säga, se
dom också ha "mildare" och "vänligarePersson varit i.... sågs to-

Gudrun Schyman, vilket dölja de sprickor finnspåståsmotnen som
fårmellan dem. journalisten konstaterar vidare den"viatt svagaste

socialdemokratiska modern tid."minoritetsregeringen i
Aktuellt den huvudrubriker:detta sändningensI 13/9 var en av

införskall stödja efter valet central fråga valkam-"Vem Envem
frågavecka. denna kunde emel-panjernas sista Något svar man

lertid förinte väljarna. dagar Aktu-Två 15/9presentera tarsenare
fråganellt sändningens huvudrubriker antydsigen. Iupp en av nu

Alf och kristdemokraterna blikan det social-partiSvenssonatt som
demokraterna skall samarbeta med efter valet. inslagetI sägs att

framåt mycket han kan undanSvensson gått så peta vänster-attnu
tänkbar samarbetspartner socialdemokraterna.partiet medsom

till vidare: "Efter valet kan tidigareSom påannons sägsett reportage
otänkbara koalitioner bli möjliga. sedan journa-I påstårreportaget
listen det blir allt tydligare socialdemokraterna vill ha"inteatt att
med från fi-klipp uttalandenvänsterpartiet Några....göraatt av

Åsbrink förnansminister används stödja påståendet. dettaNär äratt
och dessutom fastslagit centerpartiet stängtsagt, reportern att

dörren ordentligt påstående verifieras klippett ettsom genom
från konstaterar den fråganTV-intervju ärreportern att storaen

socialdemokraterna skall vända Eftersom folkpar-sig. ävenvart nu
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socialdemokraternamedsamarbeta åter-villmarkerat de intetiet att
bli möjligt,Allt kankristdemokraterna.enligt sägerstår reportern

ochmycketoch hartill kdoch hänvisar gemensamtattreportern, s
präglasInslagetdörrar".inteminsann någraSvensson stängtatt

delstillbaka, jour-fram ochspekulationerjournalistensdels attavav
hämtadefrån partiledarna,uttalandenenskildaanvändernalisten

argumentation.för underbygga sin Sär-sammanhang,från olika att
fårpolitik inteolikade partiernassakupplysningarmycketskilt om

tittarna.
sällanregeringsfrågan medierna inteibilderDe varavsom gavs

kunde blidetkunde läsa intestundenmotsågelsefulla. Ena att
ochoch Schyman, isamarbete mellanfrågan Persson nästanågotom

medallianssatsadekunde läsastund Persson vänsternatt en
motsägelsefulla bild be-ochjfr Denna18/9.17/9Expressent.eX.

social-förstadetsaker:sannolikt åtminstone Förrodde atttre
blockpolitikenbesked ochtydligademokraterna valde inte attatt ge

utgångspunkt andradetsjälvklarlängre Förinte att manenvar
ladeeftersomolikauttalandenkunde tolka Perssons sätt man

klargjordesdetta isamarbeteinnebörder begreppetolika i attutan
ochregeringssamarbetedetIbland handladerapporteringen. om

detregeringen.i Församarbeteibland vänstern sattutan attettom
speku-journalistikenprägladesviktigt,och minsttredje, inte ettav

spekule-sådantjfrtillbaka Isotalusfram ochlerande 1998. I ett
samarbete,möjligheternatolkarsjälvajournalisternarande, där av

det naturligtvisuttalanden,politikernasinnebörderna ioch tolkar är
helt olika slutsatser.tillmöjligt kommaatt

mycket oklartdetkan konstateraSammanfattningsvis att var
ställninghadeegentligenväljarnaregeringsalternativvilka att tasom

kunde ocksåsocialdemokraternatill. röstEn röst envara en
radikalt olika partierorienterade sig såregering vänster-somsom

olika bilderheltmediernakristdemokraterna.ochpartiet I avgavs
dis-dessanämndes iförhållande till de olika partierPerssons som

valet iSamtidigt kan utgångenkussioner. säga ut-storatt avman
knappastförhand.klarframställdes Detsträckning envarsom

Inför valdagenpolitiska riktningar.olikamellanspännande kamp var
vänsterregering.eller Fråganskulle höger-fråganinte enom

opinionsmätning-mycketframåtkd skulle så somsnarare omvar
visademycket mätningarnabakåtskullevisade, så somomarna

osv.
och opini-politiskaolika situationer,dessa 1998,1979tvåI var

haftväl hamycketde kanviktig del.onsundersökningarna Menen
benägenhetochmedborgarnaseffekterhelt engagemangmotsatta
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och förstärkte sannolikt opinionsundersökning-1979rösta.att
införspänningen valet. dessa kundeDetarna var genom attse

blocken stod varandra i kamp.jämn visade opinions-1998mot en
siffrorna blev delnågot valrörelseDe i där detannat. en en var
oklart vilka regeringsalternativ egentligen stod spel. iDesom
medierna ständigt återkommande opinionsundersökningarna var
också del förhållandei präglade valrörelsen 1998:ett annaten som
Fokuseringen partiledarnas framträdanden i TV. tabloidpressenI
korades och förlorare,vinnare med rubriker, utifrån resultatstora av
opinionsundersökningar där fåttmänniskor ställning till hurta
partiledarna klarade TV-utfrågningarsig i och TV-debatter. dessaI

fokuserades partiledarnas framträdanden mediernaireportage sam-
tidigt sakfrågorna sköts sidan. Kanske det mångasom var som
tyckte intressanta och underhållande läsa.att reportagen var att
Sannolikt hade de, de opinionsspiraler skapades,genom storsom en
betydelse för valutgången jfr granskarenJMG lika3:98. Men
troligt det de bidrog till förstärka redan tveksamma ochär att att
osäkra människors upplevelse valet handladeinteattav ettom
viktigt vägval mellan olika politiska alternativ Infor-utan annat.om

Alfmationen Svensson och LeijonborgLarsatt var en segrare en
förlorare dei TV-sända valdebatterna bidrog knappast till deatt
politiska alternativen blev tydligare.

Om ideologiska och sakpolitiska skiljelinjer i vairörelserna

de tydliga skillnadernaEn mellan de valrörelser stude-mestav tre
förekomsten värderingsskiljande sakfrågor debatten.iärrat av

Esaiasson beskriver valrörelsen1990: 276 betydligt lug-1979 som
det föregående valet förklararoch detta med avsakna-1976ännare

den riktigt gnisttändande ideologiska stridsfrågor. slut-Dennaav
väl underbyggd. Desto intressant blir det konstateraärsats attmer

valrörelsen jämfört med framstår1979 starkt1998 tvärtomatt som
präglad ideologiska och sakpolitiska skiljelinjer. uppenbartDet ärav

valrörelsen denna punkt skiljer sig väsentligt från1998 inteatt
bara val frånårs andra valrörelser1979 under ochäven 1960-utan
70-talen, Brandorf, HåkanssonEsaiasson,även 1996,men senare
Esaiasson 1990.

vanlig kritisk iakttagelseEn politiken och valrörelsen iär att
medierna handlar mycket politiska sakfrågor. Dettaän ärannatom

fenomeninget Brandorf, Esaiasson, Håkansson Hvitfelt1996,nytt
analyser de fem1996. Våra tidningarna visar också andelenav att

artiklar handlar politiska ståndpunkter sakfrågori skil-intesom om
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1998.6och Detvalrörelsernamellan 1979sig 1960, rörjer avsevärt
Övriga artiklarfemte artikel.ochfjärdemellansig varvarom

opinionsundersökningar,medierna,händelser ihandlar omomom
framträ-och politikernaskampanjervalrörelsen, partiernassjälva
ovanligareblivithar detsammanhangdanden olika Däremoti etc.
ideologisktformtillsakfrågorna någonrelaterarmed artiklar avsom

sammanhang.

sak-handlartidningarfemartiklarAndelen iTabell omsom
ochvalrörelsernafrågor 1998i 1960, 1979

sakfrågor ideologisktistånd- ettPolitiken som
sammanhangsakfrågorpunkter i

17,1°/o322,4°/o21 553221998 69 avav
19,6°/o73 37323,1%86 3731979 avav

25,5°/o5125,5°/o 13511960 13 avav

valrörelsenspecifika meddetmycketsiffror inte såDessa säger om
fångar dettaanalyserandrakort tvåLåt1998. presentera somoss

händelser.valrörelsernas Förförsta analysdetbättre. För storaaven
frågor och partier-brännandevaldebatternasanalysdet andra aven

frågor.dessaiargumentationnas
fårhändelserdehändelserMed utrym-stortsomstora menar

oftaochmedierolikaåterkommer imedierna,i tas uppsomsomme
blirnyhetsinslagenenskildaperspektiv.utifrån olikaflera dagar De

finnsberättelse.ochhändelse Detdelar i sär-därigenom störreen
händelser.valrörelsernas Hän-undersökaanledningskild storaatt

sannoliktharvalrörelse.prägel Destarkdelserna sätter storen
valrörelse.politiken underföreställningarförbetydelse våra enom

fungerade kanihåg ochkommalättaHändelserna är som mo-att
sinnebilder.deller och

händelsefokuserad. Stommenutsträckningjournalistiken iär stor
tillskall blihändelse.vanligtvis någotFörinslageni är att enen
fallinträffat. in-vissaaktuellt Idetkrävsnyhet något äräratt som

journalistikensinträffarfrån händelserslagen utanrapport somen
detta.exempelfråninblandning.direkta Rapporter ärtorgmöten
falljournalistiken idock mångavalrörelseunderminstInte ären

exempel dettauppkomst.händelsernasinblandad Ett näri är
och låteruttalande intervjuipolitikersjournalister enentar en

intervju.uttalande i Iscen-dettapolitiker bemöta annanenannan
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meningsmotsättningar kan bli händelser med nyhets-satta stort
värde. exempel de händelserEtt sker mediernai delvisärannat som

mediernas villkor. Debatter i TV exempel detta. Deär ärett
förberedda, planerade och organiserade redaktionerna.av

Till valrörelsens händelser kan räknas politikernas1960stora
framträdanden i televisionen, valrörelsernalmedium i Ennytten

händelse också den sk "mittendeklarationen". Folkpartietstor var
och centerpartiet presenterade kort före valet antal ståndpunkterett

vilka deklarerade grunderna för baseradregeringgenom man en
mittenpartierna. har beskrivitsDetta de första "valutspe-ettsom av
len Esaiasson 1990, 224.s.

blev BohmansGösta s.k. skärgårdsbjudning1979 vad kansom
beskrivas de svenska valrörelsernas första medie-som en av stora
händelser deni meningen den arrangerad för medierna ochatt var
fick genomslag Esaiasson sak under1990. En valrörel-stort som

slutskede ägnades uppmärksamhet mediernai ocksåsens stor var
frågan Palmes debattmotståndare i TV-sänd valdebatt. Efterom en
många slutade det med det blevinte debatt.någon övrigtIturer att
präglades valrörelsen flertal händelser med tydliga ideo-ett storaav
logiska och sakpolitiska innebörder. Palmes valprogramDet "devar
första hundra dagarna, det s.k. mittenutspelet, debatterna kring
villakostnaderna efterigång utfrågning med Palme isattesom en
TV, debatt mellan Bohman och Sträng lånregeringenssamt en om
från fickIran uppmärksamhet i medierna.storsom

mediehändelsernaDe valrörelseni hade relativt lite1998stora att
med ideologiska eller tydligt särskiljandegöra partipo-sättannat

litiska frågor. händelserna handladeDe och då intestora annatom
minst politikernas framträdanden i TV. valrörelsens slutskedeIom
blev Schymans städhjälp hon betalat lämna uppgiftersom utan att
till Skattemyndigheten sådan händelse. Själva dramaturgin ien
denna händelse byggdes uppgifterna Schymansattupp genom om
städhjälp ställdes uttalande hon gjort i TV4:s partiledarde-mot ett
batt. Händelsen hade förutsättningar bli s.k. skandal eller affäratt en
Lull och Hinerman andra partiledarna1997. De inte attvar sena
fördöma Schyman. Händelsen fick mycket genomslag istort
medierna, med rubriker. kommenteradesDen journalisterstora av
och andra radio,i ochTV Andra händelserstorapress. t.ex.var
TV4:s partiledarintervjuer med Loket utfrågare och densom stora
duellen mellan Bildt och i LiksomPersson SVT. partiledardebat-

ficki TV dessa mediehändelser uppmärksamhet föresåvälterna stor
efter själva Socialdemokraternas förslagsom programmen. om en

dagis blev mycket sakfrågor fick någotmaxtaxa en av som
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detta blevdel,valrörelsensundergenomslagstörre enmensenare
TV-sänduttalande imediehändelse minstinte ett engenomstor
bakomtankenförklaraförsöktepartiledarintervju där Persson

formuleringar.misslyckades i sinauppenbarligenförslaget, men
Åtminstone efteromfattande kritik Perssoniscensattes moten

utfrågning.denna
eller sakom-ellerurskilja frågordet någraVanligtvis går att en

valrörelseundersärskilt myckethandlatdebattenråden enomsom
EsaiassonHåkanssonBrandorf, DannertEsaiasson, 1979,1996,

hu-kring dessadebatterna1980-talen harochUnder1990. 1970-
värderingsskiljandeochideologiskofta haft tydligvudfrågor en

löntagarfondernakärnkraften 1982,Debatterna kringgrund. 1976,
debatternaorienteradeideologisktåterkommandeoch de om sam-

exempelsystemskiftenvälfärden,skatterna,hällsekonomin, äretc.
värderings-sådanastod knappastvalrörelsen någradetta. I 1998

erbjödför debatten.brännpunkten Däremotsakfrågorskiljande i
olikainställning ipresenterade partiernasartiklartidningarna som

specifika sakfrågor.
skolan ochvården,detvisarSom Asp 1998 omsorgen somvar

fickfrågordagordningen Dessastod 1998. störstöverst upp-
ochhögst partiernasde stod ocksåochmärksamhet mediernai

frå-dessaför debatten kringKännetecknandedagordning.väljarnas
värderingsskiljande. Tartydligtden knappast t.ex.att vargor var

dethävdautgångspunkt kanpartiledardebatterna iTV attsom
skiljelinjer ihuvud någramycket svårt övertvärtom tagetatt sevar

sammanfattar valdebattenNordHvitfelt och 1998:273debatten.
följande sätt:

vård,mediernadominerades iValdebatten mantra:upprepatettav
politiskaallapolitikersåvälupprepadesskola och Mantrat uravomsorg.

de skildamedierfrån olikaoch journalisterläger representantersomav
utmärktesValettill tals.fick kommaallmänheten 1998för /.../som

utsträck-konfliktfrågor.partiskiljande Idock inte några storstoraav
och bästvilledebattengälldening tremestsatsa sammasomvem

vård, skola ochsaker: omsorg.

från partiledar-iakttagelserkortamedillustrera detta någraLåt oss
mellan deskillnaderframdet vissakomGivetvisdebatterna i TV.

profileradePartiledarnapartiledardebatterna.olika partierna i
blevde osäkra tittarna såfråganparti.olika sitt Men ärsätt om

de-delpolitik.svenskalternativen i Enmycket klarare över stor av
för allaochvård, skolakring Gemensamtkretsadebatten omsorg.

områden.dessaförbättringar Oav-de villepartierna göraattvar
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partitillhörighet och politisk färg talade partiledarnasett ettom
samhälle,rättvisare samhälle och mänskligareettom varmare ettom

samhälle. enstaka fall framkom sakpolitiskaI skillnader. Främst
gällde det vårdnadsbidraget. det präglade debattenMennog som om
vård, skola och 0rd stod ord debattiomsorg attvara snarare mot en
där partiledarna hävdade derasjust skulle tillparti det blevatt attse
bättre. Partiledare efter partiledare framhöll vikten ökadeav

lyfte framsatsningar, de förbättringar de föreslagit ochsom
anklagade motståndarna för föra politik lederinte tillatt en som
förbättringar. De vilka realiteten föreslårivar oense om som mer

till dessa områden. Leijonborg hävdadeLars depengar t.ex. att
skulle lägga kursen och skolan. fick kritik frånHansatsaom mer
Göran och GudrunPersson Schyman framhöll folkpartiet iattsom
själva verket föreslog nedskärningar anslagen till kommunernaav
och skattesänkningar för ökade satsningar.utrymmesom gav
Leijonborg dementerade och hävdade de visst skulleatt satsa mer.
Ord stod ord. Partiledarna anklagade förvarandra kommamot att

floskler,med låta grammofonskivor,raspiga sigägnaatt som att
dubbelspel osv.

debatt dettaI slag det lättinte bilda uppfatt-sigären av att en
ning de faktiska skillnaderna mellan de olika politik.partiernasom

kanDäremot naturligtvis partiledarna framstå olika trovärdiga isom
framträdanden.sina Partiledarna försökte väljarnaövertyga genom

bygga trovärdighet och hänvisa till den konkretaatt t.ex.upp en
vardagen. Gudrun Schyman började med tala vänsterpar-att attom

dettiet enda harpartiet kvinnlig partiledare nykterär ärsom en som
alkoholist. Göran presenteradePersson densig vuxit isom som upp

klassamhälle och orättvisorna. Alf exempelSvenssonett sett gav
från den familjens vardag. Leijonborg hänvisade tillLarsegna ett
brev han fått från heter Sverker ochår74ärsom en man som som
har Daleus taladegrå barnsina och sin hannärstarr. om mamma

förargumenterade bra skola ochen omsorg.
ITV4zs partiledardebatt hade redaktionen och programledarna

den uttalade ambitionen tydliggöra skillnaderna politiken.i Pro-att
inleddes med bl.a. följande ord: Ikväll skall försökagrammet

tydliggöra olika politiska alternativ, förvägvalen framtiden detsom
brukar heta partiledarnas...". Genom ansträngningar och program-
ledarnas struktureradebatten, sammanfatta och ställa rakasätt att
frågor kan de lyckades i sina intentioner.säga Detattman gavs mer
raka besked, tydliga frågor och information skillnadernasvar om
mellan partierna. Liksom debatten fick dennai SVT debatt stor
uppmärksamhet flertali tidningar framhöllsI de-ettpressen. att
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de artiklarpolitiken.skillnaderklargjorde viktiga ibatten Men som
sakfrågordemyckethandladeutifrån debattenskrevs änannatom

Schymansprogramformen,handladeDet omtogs omupp.som
partiledardebatten,uttalandenstädhjälp och hennes i om vem som

framträ-partiledarnasdebatten ochförloraderespektive omvann
danden.

partiledarnastenderardebatternamediernade iscensattaiI per-
personifieras. PolitiskaPolitikenavgörande.bli alltsonlighet att mer

derasidentifiering medfrågablirsympatier per-personer,omen
frågaförmåga,retoriskaochsonlighet och stil, deras autenticitet en

valrörel-naturligtvis i sig.inget Itycke och smak. Detta är nyttom
mediali-viktiga.framträdandenpartiledarnas varit Menalltidharser

visuellaTV-medietspersonifieringen,förstärkerseringen genom
journalistikdenprogramformaten ochgenomslagskraft, som upp-

kommenterar,framträdanden,partiledarnasmärksammar re-som
de-för politiskaTypiskt deoch förlorare.korar vinnarecenserar,

skolavård,ord. Debattenoftavidare ordbatterna stårär motatt om
jobbenDebattendetta.illustrerarvalrörelsenoch i 1998 omomsorg

jobbenSamtligaexempel. partier överensär attomett annat var
handlade hurfrågorna. Oenighetenviktigastetillhörde de omen av

lättdet intearbetstillfällen. TV-tittarnaflerskall Föruppnå ärman
hellerfrågor.sådana intehar i Detta ärrättavgöraatt somvem

förhållande. ipräglades MenValrörelsen 1979något nytt. av samma
partipolitiskaochideologiskamedborgarnasdärsituationen

rörlighetenosäkerheten ochsjälvklara, därmindretillhörigheter blir
förbetydelsesannoliktfår dettablivitbland väljarna störrestörre

detkanske uttryckaförenklat kanbeteenden.väljarnas Lite man
ellersocialdemokratfrån börjanredanföljande Om ärsätt: man

ordord ibetydelsehar det stårmoderat inte så motstor om
från början intevadändådebatten, på. Omvet tror manmanman

debatten barariskentillhörighet till partikänner något är attstor
osäkerheten.förstärker

i TVflyttar invalrörelsenNär

ochvalrörelsenstuderat har successivttidsperioddenUnder som
Omfattningenflyttat televisionen.utsträckning in iallti större av

följd till-delvisvalbevakning har ökat,televisionens en avsom
deTV-utbud.och ökatfler TV-kanaler Utöverkomsten ett re-av

partiledar-gjordesnyhetssändningarna,gelbundna inslagen i 1998
dueller,ochandra debatterpartiledardebatter,utfrågningar, samt
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olika specialprogram såväli Sveriges television iTV4 och isom mer
begränsad omfattning i TV3. grundläggande effektenDenäven av
detta televisionen väsentligi utsträckningär sätteratt numera sce-

för politiken. har då baraDet inte med vilka budskapgöranen att
får genomslag, vilka blir kända andra ochänsom personer som mer

för vad blir kända i TV dagatt i självklar för-ärpersoner synas en
förutsättning politiska framgångar. har ocksåDet med degöraatt

politiska samtalens karaktär, hur politiken kommuniceras kan
kommuniceras givet TV-mediets specifika egenskaper.

Valrörelserna indragna deni allt hårdare konkurrensenär numera
TV-tittarnas tid och uppmärksamhet jfr Ekström TV-1998.om

utbudet har ökat kraftigt samtidigt den tid människor läggersom
TV-tittande relativt konstant Carlsson och Buchtär 1997.ner

TV-bolagens framgångar starkt kopplade till storleken denär
publik lyckas fånga. utvärderingarnaI TV-program spelarman av
tittarsiffror avgörande roll, detta deninom icke reklam-ävenen
finansierade televisionen. TelevisionsPå Sveriges hemsida efterstrax
valet kunde del listatio-i-topp de sedda val-övertaman av en mest

detta under rubriken: SVT kampen tittar-programmen, vann om
denna topp-lista fickna. Av partiledarnas slutdebatt iveta att

ochTV1 Duellen mellan och Bildt hadePersson de högsta tit-
tarsiffrorna. Programmen respektivesågs °/o17,2 %16,0av av
befolkningen. Andra lyckades inte lika bra konkurrensen.iprogram
Särskilt dåligt gick det för Valberedningem i TV3programmet som
avbröts tidigare planerat följd alltför låga tittarsiffror.än som en av

del denna konkurrensSom i lanserade TV4 partiledarut-serieen en
frågningar med mediekändisarVåra Loketstörstaen av som pro-
gramledare. ochProgrammet, inte minst programledaren, fick stor
uppmärksamhet tidningarna.i

TV-tittande dag deni tid dominerandei fritidsaktiviteten förär
delar befolkningen Castells Mediebarometern1998, 1998.stora av

Televisionens karaktär audiovisuellt medium för avkopplandeett-
hemmabruk har påverkat medborgarnas relation till politiken. Det-

i utsträckning TV-tittare politiken.är möterstor som
De uppmärksammade partiledarutfrågningarna, intervjuernamest

och debatterna förTV, TV. utspelarDe sig i TV,görs numera av
detta mediets speciella villkor. journalistikens roll har till vidaså
förskjutits från rollen skildra debatter utspelar utanförsigatt som
TV-mediet, till roll producent, organisatör och regissör. Enen som
konsekvens detta debatterna i allt utsträckningär störreattav an-

till det grundläggande kravet det skall bra TV-pro-passas att vara
gram.
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samtal televi-samtalet blir inomdet politiskaVad händer när ett
effekterväsentligakan pekaVi åtminstonesionens ramar tre av

detta:

underhållan-kravtill televisionensPolitiska debatter anpassas
och eller dramatiskade, spännande TV-program./

flödepolitikenåskådare ochMedborgarna blir möter ett avsom
och budskap.bilder

agerandedå politikernas ihänder och minsti TV, inteDet som
uppmärksamhethelhet denvalrörelsenpräglarTV, genomsom

får andra medier.dessa TV-program isom

förändrar televisionen kom-och andra visatSom Postman 1986
karaktär.kommunikationenspolitiskadenmunikationens så även

punktskall härhandlar detta.punkterna ViDe tatre uppomovan
ställen dettaolika ipunkt återkommeroch Exempeltvå etttre.

valrörelsenstudiehänvisa tillkapitel. kan ocksåVi 1998annan aven
där dettatill litteraturoch ErikssonEkström 1999, samt annan

Altheide ochmycket Väl 1986.beskrivits PostmanSnow 1991,
tydlig markering.villdessa punkterin tvågårInnan göra en

harTV-mediet TVkritik i sig.skall tolkasAnalysen inte motsom en
särskiljandekommunikationsformeroch vissaandra mediersom

ochnackdelar, möjligheterbåde för- ochegenskaper som ger
reflekterakritisktfinnas skälkan detbegränsningar. Däremot att

politikendå medborgarnahänder situationvad i möteröver som en
samtidigtåskådare och mediekonsumenterfrämst egenskapi somav

samtaloch politiskaformer för politiskt deltagandeandra
marginaliseras.

och budskapflöde bilderPolitiken ettsom av

till talsbok kommer ungdomarBruhns studie dennaAnders iI som
och tjafs.käbbelpolitikenbeskriver rörig, en soppa, somsom som

ochpolitiska alternativende reellatycker det svårtDe är attatt se
ellerinformation de får.med den Trotsmissnöjdatycks vara
osäkerheteninformation tyckstill rikligkanske tack tillgångenvare

VadEklundBergh ochbland ungdomarna 1998.se ävenstorvara
osäkerhetenuttryck för Till delupplevelserdessa ärär ett en

ihopockså hängaSäkert kan dentypisk för väljare.kanske yngre
bristenbeskrivitförhållanden i avsnittetmed de ovan,som

frågansakfrågor valrörelsen.värderingsskiljande itydligt Men är om
relationerför de särskildaockså uttryckungdomarnasinte ärröster
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etableras mellan medborgare och politik förinom TV-som ramen
mediet och den senmoderna mediekulturen generellt.

kan det komma politiken blir begripligsig inte och tydligHur att
journalistikens och de politiska mycket omfattandepartiernastrots

undersatsningar valrörelse kan naturligtvis beroDet atten po-
litik komplicerat och begripligt med enkla budskap,svårtär göraatt
eller partierna strategiska skäl undviker tydligt ställning,att att taav
eller skillnaderna mellan partierna inte detså Menär äratt stora.
hela politikersanningen själva uttalar tycks oftade draNär sig slut-

de bli tydliga. har undermåste partierna valrö-Mensatsen att mer
relse efter valrörelse efter tydliga, de har blivitsträvat att vara mer
och professionella kampanjarbete,i sitt och lika fullt tycksmer

människor otillfredsställda informationmånga med den de får.vara
föreslåvillVi socialpsykologisk förklaring: Medboren annan mer
erfarenheterocb föreställningar politiken hänger intimtgarnas om

med medborgarnas roll det politiska samtalet.isamman
för enkelhetens skull tänka grunden formerLåt i olikatvåoss oss

politiska samtal vilka medborgarna olika roller:av ger

Politik meningsfullt socialt handlande; medborgarna deltarsom
aktivt det politiskai samtalet.
Politik flyktiga bilder och budskap; medborgarna åskåda-ärsom
re.

delta handla,Att aktivt engagerad. kan skeDetta iär att att vara
olika former, politiska socialai partier, rörelsergenom engagemang
och opinionsbildning, delta aktivt politiska samtali iattgenom
hemmet eller offentligai sammanhang. samtala formAtt är en av
handling. deltagandetGenom integreras politiken deni egna var-
dagsverkligheten och får innebörd, den blir begriplig. Politiskaen
uppfattningar blir socialt förankrade.

åskådare UnderAtt titta valrörelse erbjudspå.är attvara en
medborgare del omfattande flöde informations-att ta ettsom av av

broschyrer, reklamkampanjer, radiodebatter, tidningsartiklar, ny-
hetssändningar, TV-debatter Till del kan detta naturligtvisetc. en ge
upphov till, och samtal därintegreras deltar aktörer. Mensom
den dominerande rollen för blir rollen åskådare. kon-många Visom

flöde bilder och budskap med.inte någotgörettsumerar av som
Politiker, reklamkonsulter och medieproducenter riktar indirekt
följande tilluppmaningar mediekonsumenter och åskådare:oss som

hit härTitta Missa inte det denna rollLyssna åskåda-nu När som
blir dominerande blir det för den enskilde väldigt mycket bud-re
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skap med och budskapganska lite Politiken blir bilder medmening.
förankring social verklighet. Politiken blir flyktig.isvag en

försöker formuleraPolitikerna bryta denna trend sinaattgenom
frånbudskap med konkreta exempel enskilda människors liv. jour-

försökernalistiken motverka denna trend att presenteragenom po-
Partiledarintervjuerna medlitiken LoketiTV4sätt.nya som
tolkas försök förnyelse syfteprogramledare kan till iett attsom

politiken begriplig och medvardagsnära. Intervjuernagöra mer par-
tiledarna hade delvis karaktären avslappnad konversation. Pro-av
gramledaren partiledarna möjlighet förklara och försökteattgav

välvilligt bidra till budskap tydliga, dettapartiernas isätt göraett att
förstället ställa partiledarna misstänkliggöra ochväggen,att mot

motfrågor.avbryta med kritiska Ambitionen politiken be-göraatt
griplig kom också till uttryck programledaren hälsade tittarnanär

förstavälkomna till det programmet:

hoppas Välkomna härkänner till denjag ni intervjuserienvarmter nu
med partiledarna inför det stundande valet. Och skall försöka kläm-jag

dom här partiledarna alla begriper vad domsånt såsättett attma
frågornadom själva vill ha redajust på.säger, som

detta förstaoch viktigt det hand retoriskainte iMen är år genom- -
konstruktioner och förnyelse politiken kan blispråket i TVav som

begriplig, meningsfull och förankrad den enskildesimer
informationsproblem.vardagsverklighet. inte inteDet Detär ärett

retoriskt knappast fler ochproblem. TV-program inteDet ärett nya
heller och bättre information och marknadsföring kan göramer som

flyktig.politiken mindre använder politiken handling,iDet är när
samtal, den kan bli begriplig djuparei i mening. Det ärsom en

utanför meningsfullsocial handling verkligheten blirgenom som
och verklig för individen och LuckmanBerger 1979.

offentlighet förboken Borgerlig HabermasI attargumenterar
massmedierna och framfördå allt televisionen skapat publiken som
dagligen fram-åsikter sällan med ochärmottar massor av men som
för åsikter. förhärskande kommunikationerna organiseradeDe är

sådant det blir eller omöjligt för individensvårtsättett att att
replikera eller med helst verkan. Habermasnågongenast som

framhållavill det bara blirinteDet svårt317.1984, är attatts.
replikera rollen mediekonsument och åskådare. Budskapeni som
förblir dessutom budskap djupare mening.utan

Politiken fördag del det kan kalla culture.i "imageär en av en
utvecklingen har accelererat med medieut-Detta ingetär nytt men
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jfr dettavecklingen Under valrörelserna blirBoorstin 1987. extra
tydligt. Produktionen budskap handlar delvispolitiska image-av om
skapande, de används reklamensinspirerat strategier inomav som
sfär. Reklamaffischerna bara tydligt exempel detta.är ett extra
Till valrörelsens händelser hör produce-TV-programstora numera

för tilltalasrade med stark estetiskt bildskapande. Publikenaptiten
förväntas efterfrågakonsumenter bilder, åskådare este-som av som

tiska upplevelser. konkret inledningen tillexempel,Låt ta ettoss
Perssons"Duellen mellan Bildt ochprogrammet

inleds med hetsande musik ligger kvarProgrammet något somen
under hela börjar med närbilder devinjetten. Vinjetten extrema av
båda partiledarna. bara eller ochVi Ettögonen ögonen näsan.ser

bilden.och blått streck ligger elektriskt vibreranderött överett
Bokstäver tillsammans bildar ordet duellen vandrar mycketsom
snabbt bildrutan bakgrund, med kortaöver mot svart extremten
inklipp duellanternas ansikten. Sedan Göran Perssonsser an-av
siktshalva flertaltill bild röd bakgrund. slag-i Ettvänster mot en
ordsmässiga politiska budskap flimrar hastigt och läsbartknappt
förbi ökad tillväxt, skatter", barnfamiljerrättvisa satsa mot
den röda bakgrunden. Därefter kommer bokstäver mot svarten

profil, frånbakgrund Carl Bildt höger,igen, innan i givetvisser
flimrar förbi avvecklablå bakgrund där moderata slagordmot en

vårdköerna, sänkt skatt, samhälle". Några"ett öppet extremt
snabba klipp följer, de och blå färgernaröda pulserar över rutan,

avslutas med och Bildts ansiktshalvorinnan Vinjetten Perssonsatt
kommer från från bakgrund,sida: Bildt höger blåsin motvar en

från och deras ansiktenröd bakgrundPersson vänster övermot en
bilder,ordet "duellen feta versaler.i vita, potpurristår Det är ett av

musik starka färger och tilltalaoch vill väcka uppmärksamhetsom
publiken egenskap åskådare.i av

alternativ till partiledarintervjuernaTV4:s i SVT iär stor ut-
sträckning förestetiskt alternativ. stället låta intervjunIett att ut-
spela TV-studio har partiledarnavalt olikasig i intervjua iatten man
miljöer, båtar, skärgården, gårdar Söder Stockholmiiöar etc.

fulltdel njutbara bilder,intervjuerDessa är etten av program av
olika miljöer med musik bakgrunden. har TV-medieti Man använt

för ochuttrycksmedel skapa underhållande njut-att ettsom
ningsfullt fel Med detta vill barainget i sig.Detta ärprogram. ge
exempel hur politiken blivit del det kallat imageen av en
culture. inslag där bilder från olika sammanhang tidnings-Korta

fragment frånrubriker, framträdanden tal vidintervjuer, i TV,
valaffischeroch riksdagen, klippts ihop till kollagei etc.torgmöten

28



MATS EKSTRÖM CATHRIN ANDERSSONOCH

med musik bakgrunden förekomi flertali olika sammanhangett
under valrörelsen, Lokets"i intervjuprogram.t.ex.

enskilda del omfattandeDessa flödei bilderär ettprogram en av
och budskap. mediekonsumenter bombarderas bilderSom av
och budskap, för använda uttryck från franskeden filosofenatt ett
Baudrillard Mediet snabbt. Budskapen avlöser hela tiden1983. är
varandra. hinner knappast funderaVi det och hört förränsett

bilder försöker påkalla uppmärksamhet.vår Somnya ett svar
mediets specifika egenskaper utvecklas olika använda mediet.sätt att

sådan präglar inte ungdomarsEn minst TV-tittande ärvana som att
låta TV:n bakgrunden,i pendla mellan koncentreratattvara ett
och okoncentrerat tittande, och mellan kanalerna fortsåatt Zappa
det blir tråkigt. bidrar till mediets och politikensDessa vanor
flyktiga karaktär.

förTypiskt rollen åskådare de utifrånkriterier vilkaärsom pu-
bliken värderar politiken. åskådare förväntar detSom attoss ser
skall underhållande, spännande, fascinerandeuppiggande,vara etc.

blir förDet politiker ochutmaning TV-producenteren gemensam
till politiken blirinte tråkig ochså ochtittatröttsamatt attse att

lyssna enkelingen flestapå. Det utmaning. ungdomarDeär som
intervjuades Bruhnsi studie dennai volym tyckte valpro-att

tråkiga. Debatterna uppfattades långa ochgrammen var som sega.
Journalister recenserade valprogram ifrågasatte ocksåi TVsom om

verkligen skulle orka lyssna politikernas alla underargument
1998valrörelsen se NA 24/8t.eX.

TV-programmens genomslag i pressen

valrörelsenAtt väsentlig utsträckningi utspelar sig i blir tydligtTV
följer valet ficki Vissa TV-program genomslag iom ettpressen.

knappast andra händelser fick. Politiska debatternågra ipressen som
fickradion definitivt ingen motsvarande uppmärksamhet. Genom

nyhetsvärderingsin bekräftar tidningsjournalisterna televisionenatt
tillhör politikens centrala kanske den centrala, imestarenor, syn-
nerhet under valrörelsens slutskede. föreintensiva veckanSista valet
utspelades händelser i TV Duellen mellan Bildt och Persson,tre
partiledardebatterna ochi TV4 ficki SVT uppmärksamhetstorsom

samtliga tidningari studerat, ofta med rubriker förstasi-som
dorna.

kvantitativa kan också uppfattningI vilkentermer en om
betydelse tillskriver televisionen studera antaletpressen attgenom
artiklar i material handladevårt politiken i TV.som om
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politiken underAndel artiklar handlade TVTabell iomsom
Valrörelsertre

25,5°/o1960 13 51av
19,6°/o1979 73 373av
20,5°/o3221998 66 av

femte artikelhandlade såledesUnder valrörelsen 1998 änmer var
tidningarna skri-detpolitiken ingeti TV. Som är nytt attserom

siffran för speglarmycket detta. högaganska Den 1960 san-omver
fanns för mediet, och för dendet detnolikt intresse nyasom nya

folkvalda, höra dem. det dåmöjligheten de bara Finnsinteatt se
finnstidningarna det tydligaskillnader mellan de olikanågra

Allehanda har skrivit betyd-skillnader. Regionaltidningen Nerikes
hållet.avviker andraligt mindre TV-programmen. Expressenom

Ungefär tredje artikel handlade politiken i TV.omvar

fem tidningar under valrörel-Tabell Andel artiklar olikai som
politikenhandlade TVi1998sen om

18,6°/oDN 436 av
18,8%SVD 9 48av

18,3%Aftonbladet 15 82av-
30,8%Expressen 33 107av

%Nerikes Allehanda 7,13 42av

artiklarbilder politiken dominerar då tidningarnasVilka i omav
vägledande för publi-tidningarna skriver kantelevisionen Det vara

förstärkeruppfatta journalistikenkernas TV-programmen.sätt att
och marginaliserarförståtill vida TV-programmenvissaså sätt att

naturligtvis ocksåandra. inriktningen tidningsartiklarnaMen ger
uppfattning frågor hamnar politikenvilka i närcentrumen om som

flyttar Journalisternas reception TV-programmenin i TV. sägerav
till handsmycket vilken liggersannolikt reception näraom som

journalist eller inte.äroavsett manom

Politik uppträdandesom

finska Isotalus tid-studie Valrörelser konstaterar 1998I atten av
TV-debatter koncentrerar poli-signingarna i sin rapportering av
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tikernas uppträdanden och journalisterna tycksatt se programmen
medel förprimärt politikerna påverka sin image. Vårett attsom

studie bekräftar detta. politiken flyttar ligger detNär i TV
uppenbarligen till hands betrakta politiken uppträdan-nära att som
den.

artikel efter artikel har journalisternaI i material frånvårt 1998
valt partiledarnas framträdanden debatter ochi inter-att recensera
vjuer, samtidigt de sakpolitiska frågorna sällaninte kommer isom
skymundan Politikernas stil och utseenden kommenteras. Efter
partiledarutfrågningarna beskrevsi SVT Svensson emotio-t.ex. som
nell och Persson Efteri intervjun medExpressen.pompössom
Bildt kundei SVT läsa Aftonbladeti Bildt Kvinnornasatt nu var

då han valt stil och profil. Rubrikenman fjärde föllVaren ny var:
för den mjuka stilen" AB, 4/9.nya

Efter partiledarintervjuer och debatter blir politikerna betygsatta
kvällstidningarna,i utifrån hur de lyckadesmånga gånger i sina

uppträdanden. Partiledarna kommenterar också TV-fram-sina egna
trädanden, och de "betyg fåttde kvällstidningarnas läsare. Dennaav

journalistik vanligareinte kvällspressen.i Denär oväntattyp av
tillhör självai verket tabloidpressen särskildsom en genre.

morgontidningarna riktar uppmärksamhetenMen även mot par-
tiledarnas uppträdanden de skriver TV-programmen. sakEnnär om

ofta uppmärksammas hur framgångsrika partiledarnaärsom attvar
hantera den specifika situationen debatti eller utfrågning, deen om
framstod trovärdiga eller de tydligainte, eller otydligasom om var
osv.

sällan finns föreställningInte negativ politikeren ut-om som
gångspunkt för journalisternas recensioner. Nerikes AllehandaI

journalist29/ 8 partiledarna debatti Aktuelltiattmenar en en
överraskade samtala i riktigt ödmjuk Någraattgenom ton.en
veckor karakteriserade tidning huvudperso-15/ 9senare samma

TV-debatti "grälsjuka. Bedömningarna partile-nerna en som av
darnas framträdanden kan också uttrycka tydlig misstro moten po-
litiker. Efter Daleus intervjuats kunde läsaiTV4 han lärtatt att
sig lite möjligt medså ord möjligt ochså mångasägaatt som attsom

för raka frågorväja med proffspolitikers envishet Expressenen
såväl31/8. TV-recensioner andraI artiklartypersom av recenserar

journalisterna politikernas agerande utifrån upplevelser jfrsina egna
Isotalus 1998.

beskrivit här hellerDet inte Redan detnågotär 1960,nytt.
första s.k. TV-valet, ägnade journalisterna uppmärksamhetstor
politikernas uppträdanden, stil och utseende de skrev dennär om
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politik.under rubriken Dessagick vårDettaprogramserie ärsom
fått produceralängre del partiernainnehöll dels somenprogram

utfrågadesför partietdärdelssjälva, intervju representant avenen
fyraoch de övriga partierna,från samtvart ettrepresentant aven

aktuelle partiledaren.denvaltal hölls Ikortavslutningsvis ett avsom
med tyd-iblandframträdanden,politikernasbedömdestidningarna

hurbeskrevAftonbladetliga inslag misstro. 25/8 1960 t.ex. enav
Kännetecknan-bastun.brottare ibörjadepolitiker svettas som en

mediesamhälletsenmodernavillkor detför politikens ide år att po-
faktum detill, detochvid, sigsiglitiker vänjamåste att re-anpassa

uppträdandenför ioch betygsatta sinabedömdagelbundet blir
offentligheten Thompson 1995.

spelPolitiken som

politiken medbeskriverför den journalistikKånnetecknande som
bildenåterkommandedenutgångspunkt i TV-programmen är av

speletskildradevalrörelsenspel.politiken I 1998 pressenettsom
Huvudmot-duellernapartiledardebatterna och i TV.inför de stora

analyseradesochkarakteriseradeskvaliteterståndarnas sättett
regelbundet kan läsadetfall påmindetydligtivissa omomsom

metafo-medbeskrevsinför tävlingar.idrottsmän Programmenstora
ingående.analyserasPartiledarnas strategiervårld.från idrottensrer

delvisoch kritiserasdiskuterasför debatternaSpelreglerna genom
utpekadesförlorareochsjälva.uttalanden från politikerna Vinnare

huvudframställsPolitikenoch analyserades. över taget som en
utsträckningobetydligduellkamp, i intematch, ut-som enenen

då dethärdetta ytterligareutvecklar intespelar sig i TV. Vi år en
kan låsamedialiserade politiken mångaaspekt den omsomav

Hvitfelt ViErikssonEkström och 1996.ställenandra 1999,se t.ex.
fram dennadetta längre iaspektertillåterkommer dessutom vissa av

och politiken strategiordkrigpolitikendå somtartext somupp
och reklam.

Politik eller TV-program

politi-skriverdet tidningarnaåterkommandetredje iEtt tema om
Redan skrevssjälvafokuseringen 1960ken i TV är programmen.

dåkonstigt TV-pro-vilket intehel del såvarprogrammenomen
ocksåvalrörelsen.inslag i Programmen,nytt menettgrammen var

underhållande.mindreellerprogramledaren, beskrevs som mer
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dels partiledardebatt, dels partile-TV4:s satsningar 1998 en egen
darutfrågningar programform med "Loket programledare,i ny som
bidrog till tidningarnas för programform ochintresse partiledare.

sakpolitiska innehållet politiken kom undantagiDet när
valdejournalister koncentrera hur Loket klaradesigatt pro-

gramledarrollen formen för utfrågningarna.och den Mannya
rubriker förmed Loket" lite"Mysigt NA, Det17/8, ärsatte som

Bingolotto Lokets partiledarintervjuer" "LyckasAB, 24/8,över
Loket med blir det perfekt TVsmåputtret EXP, 26/8. 4:5 sats-

Loket" konkurrensen bidrogning i tillTV-tittarna attom pro-
fokus förgramledaren hamnade journalistikeni sättett som

Ävenknappast vanligt tidigare. programledare ochvarit SVT:s
programform kommenteras, dock omfattning.inte i Härsamma
handlade kommentarer scenografin fulastedet detattom som var

länge"jag Tidningarna skrev också mycketEXP, 28/8.sett om
det händer varförsjälva TV-sändningen, partileda-runt t.ex.som en

har valt intervjumiljö,viss eller hur Bildt programle-re en arg var
efterdarna och deras räknefel bildersändningen. slåsStora upp

partiledare snubblar, fråninte kommer stolen studionisom som ner
mm.

flyttarpolitiken tycks det ligga till handsin i TVNär nära att
uppmärksamheten förskjuts från det sakpolitiska innehållet till

har med huvudpersonernas uppträdanden,göraannat attsom pro-
gramformen och huvud det utspelar sig i TV. Dennaöver taget som
tendens utesluter naturligtvis tidningarna fallinte i vissaatt tog upp

sakpolitiska frågor berördes debatterna.iäven som

Valet ceremoni och politikens sekulariseringsom

kunde medborgarna för första del valrörelsengången1960 ta av som
TV-nyheterna hade egentlig valbevakning underTV-tittare. ingen

valrörelsen Aktuellt gjorde valrörelsens slut-inågra reportagemen
skede. inslag informerades väljarna pedagogisktI sättett ett om

välkläddpoströstning. visade hur det praktiken tilliEn går attman
han han till postkassörskan: då harJahaNärpoströsta. röstat säger

fullgjort medborgerliga skyldigheter. andrajag mina I reportage
skildras hur människor sjukhus möjlighet och hurröstaattges

flyger fjällen förvallokal till skall kunna rösta.attman upp en samer
får fungerandedel bilden väl demokrati där allaDet ärta av av en

möjlighet delta flertalvalet. hur partile-i visarEttatt reportageges
darna och Alla vallokalen finklädda och det medigår röstar. är är
vördnad och respekt partiledarna hjälps vallokalen.i I ytter-som
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feststämningen utanför vallokalskildras iligare ett reportage en
högtidsdag.Valdagen dennaGöteborg. i rapportering Ingaär en

Efter därförekommer. valetkritiska kommentarer görs reportage
får valresultatetoch kommenterabl.a. byggnadsarbetare intervjuas

förframgång.socialdemokraternas uttrycker sina sympatieroch De
Ävensida. andra väljarearbetarnassocialdemokraterna stårsom
allvar.får valresultatet. Valetuttala sig tas stortom

jämförbarafrån valrörelsen bara delvisTV-nyheterna 1960 är
förstuderat eftersom materialetmed de andra valrörelsertvå 1960

begränsadeomfattar kring valet. dettabara dagarnågra Men
typiska politikenändå bild valrörelsen.material Det är attger en av

valhandlingen beskrivsskildras med respekt,och politikerna att som
beskrivsmedborgerlig skyldighet och valdagenatt som enen

medborgerlig skyldighethögtidsdag. och barainteAtt rösta är en
samhällsfrågor, det ocksåoch ställning viktigai ärsätt ettett att ta

tillfälle, medborgarna samhället deltarfestligt i iceremonien som
politikenfinns andra bildermed glädje. naturligtvis iDet även av

valrörelsenmedierna under 1960.
andra hälftenoch televisionen har underMedierna inte minst av

för valrörelsen kampen mel-haft betydelse1900-talet göraattstor
tillfället då ochlan valhandlingenpartierna går röstarsamt man

ceremoniell, rituell karaktär.till händelser Känne-närmaststora av
händelseför de uppbyggda kringtecknande ritualer är äratt somen

uppmärksamhet ochflertal människor samtidigt riktar sinasinett
fall handlingar symbo-handlingar detta valet. Ritualernasi ärmot

övertygelseroch stärker människorsliska, de producerar mening om
och viktigt. ritualensdet och det riktigt Igör äratt trorman man

heligtdela världen det detligger tendensen i ärväsen att somupp
och detokränkbart och har självklart värde i sigär närmast ettsom

förgängligt och mindre väsentligt.profant världsligt,ärsom
ickeritualer karakteriserasCeremonier är atttyp varasom aven av

symboliskhandlingar och händelser med särskilt starkvardagliga
starka känslor ochinnebörd. Deltagande sådana kan skapai

förskapar också vad börupplevelser tillhörighet. De normer manav
för gemenskapen Collinstillhöra den sociala 1988.segöra att t.ex.

valetssannolikt delvis beroendebörNormen rösta äratt avman
ceremoniella och rituella karaktär.

ceremoniella, rituellaoch har studerat deDayan Katz 1996 as-
förutifrån Media Typisktpekterna medierna begreppet events.av

medierna idrotts-sådana ceremoniella händelser vissai som t.ex.
nobelfesten, schlagerfestivalen, eller politiskastoraevenemang,

frånoch de bryter dethändelser enligt rutin-Dayan Katzär att av
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medieflödet;det normala det händelsermässiga händeräratt som
utanfördelvis medierna följakan live; hän-tittare i attmen som

delserna planerade och uppmärksammade förväg; dessa hän-iär att
delser samtidigt bevittnas publik händel-prioriterarstorav en som

högt; händelserna med ochrespekt vördnad;att presenteras attsen
medierna bidrar till händelsernai sin presentation att ge en ceremo-
niell karaktär; dessa händelser kortsiktigt bidrar tillsamt att att
publiken upplever särskild och långsiktigt bidrar tillstämning atten
skapa lojalitet, uppslutning och legitimitet.

vill hävdaVi valvakorna andra händelser underi TV, ävenatt men
valrörelserna de haftpartiledardebatterna, delvist.ex. storasom
denna karaktär ceremoniella mediehändelser. har sannoliktDeav
bidragit till uppslutningen fåttkring valet, till valet symbo-att ett
liskt värde de fråni sig. presenterade nyheterna valrörelsenI ovan

också hur själva valet, valdagen, skildras just1960 ser som en
viktig högtidsdag mediernaceremoni, i med vördnadåtergesen som
och respekt. Valet denna nyhetsjournalistiki någotrepresenterar

heligt det demokratiska samhället. Valdagen demokra-inärmast är
högtidsdag och bevakning inför eftertins mediernas och valet bidrar

till valet helhet till viktig händelse. Medierna, ochgöraatt som en
televisionen, har deninte minst bidragit till samlai meningen att

kring valet.nationen
sammanfatta Televisionen bar bidragit tillvårtFör att argument:

ri/esdagsvalen till heligt, med star/e symbo-något ceremonigöraatt en
lisk innebörd. Televisionen har bidragit till detta åtminstone tre

producera ceremoniella mediehändelser1 t.ex.sätt: attgenom
partiledardebatter och valvakor, huvud2 överatt tagetgenom
bidra till den införuppmärksamheten valet, valdagenstora att
detta blir alldeles speciellt, skildra valdagennågot 3sätt attgenom

högtidsdag medborgarna deltar och bör deltaistorsom en som
Valets ceremoniella karaktär torde flera orsaker till attvara en av

medborgarna och blir deltamotiveras Att irösta. röstaatt att
festligt andra deltar bryternågot i gång, någotsom samma som av

från vardagslivet och dessutom markerar tillhörighetnågot som en
jfr Westholms och Teorells kapitel denna bok.i

paradoxala dock politikens medialisering samtidigt bi-Det är att
drar till det föredrar förkalla politikens sekularisering. Detta äratt

tendens förhållande till den beskrivit Televi-imotsatten ovan.
har bidragit till de politiskasionen valen till heligt,någotgöraatt

bidrar också allt tydligare till politiken, och dåsättett attmen
de politiska valen, avheligas, sekulariseras.inte minst
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flyttar och blir den för medbor-politiken i TVNär mermer
del kommunikationssystemgarna/TV-tittarna en av samma som

talkshows,allehanda underhållningsprogram, magasin-såpoperor,
till föremåloch innebär dels politikerserier. Detta görsattprogram

och vilkaför redaktionella bearbetningar iscensättningar somsamma
mediepersonligheter helst. Politikerna blir baraandra som en av

flertalet huvudpersoner olikakategorier spelar i typer av mersom
underhållande TV-produktioner. det innebäreller mindre Men

flyktigt flöde bilder, bud-politiken får karaktärenockså ettatt av av
förvissooch tillfälliga upplevelser. politiska händelser kanskap Vissa

från detfungera ceremoniella mediehändelser bryter avsom som
jfrinnebörd för de deltarvardagliga och kan stark tittare somen

för mycket politikenriskerarTV-tittarnaovan. Men attav snarare
jfrförgängligt flöde Bruhnsbli djupare imening uppsatsutanett

denna bok.
flertalvalrörelsen innehåller vidare exempelminstInte 1998 ett

ochdebatter och utfrågningar skapar diskussioneri TVatt recen-
politiken medhar det de betraktarintesioner attgemensamtsom

den politiska debattensvördnad och respekt, kritiserarutan snarare
mediespektakel. Typisktkaraktär och raljerar politikenöver ettsom

för enligt och harde mediahändelser Dayan Katz 1996 ensom ce-
dessaremoniell innebörd medieproducenternaär presenteraratt

förtar hög-och undviker sådan kritik händelsensmed aktning som
produktionen idrotts-tidliga karaktär. kan iDetta t.eX. storaavse

karaktär.Valvakan har fortfarande delvis sådani TVevenemang. en
Duellentill valrörelsens debatter,Men stora t.ex.om ser som

journalistiken knap-mellan Bildt och kan konstateraPersson, att
blevkring denna händelse sådant detslöt sättett attpast upp en

kritiserades dennaceremoniell mediahändelse. Såväl iTV i presssom
efter fickhändelse. Direkt själva "Duellen, imen samma program,
analysera "Duellen. "Duellen beskrevs här"expertpanel" somen

politisk boxningsmatch" ochohyggligt den liknades vidtjatig, en
för-dödströtta dom härde inbjudna Vi såär som, somen av sa:

och det TV-nyheternasöker .... Iär teaterutmana vet attvarann,
delvis ironisktkunde också där journalister sättettreportagese

och förlöjligandebeskrev spelet inför duellen. Ironiska, raljerande
vanligt förekommandekommentarer huvud journa-närär över taget

medierna kommenterar politikernas uppträdandenlister och andra i
mediernas särskilt tydligt tabloidpresseniDetta ärscen. men

förekommer andra medier. här alls ställning tillVi inte iiäven tar
befogadeutsträckning dessa analyser ellervilken inteärär

efter politikerna,heller skylla journalisterna ellerantingenute att
konstaterar bara de medierna politiska de-i iscensattautan att
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batterna skapar metadebatt knappast karakteriserasen som av
celebrerande.

ligger naturligtvis den kritiska journalistikensDet i uppdrag att
granska och analysera celebrera politikernas agerande.än attsnarare

takt med journalistiken professionaliserats flyttatoch framI sinaatt
har detpositioner också blivit alltmer främmande för politiska jour-

nalister bara låta politiker komma till tals villkor.sinaatt egna
den ironiska och delvis raljerande debatten den politiskaMen om

debatten hänger också ihop med politiken till televi-att anpassats
fungera,sionens politikernas uppträdanden och retoriskasätt att att

fokushamnat ochstrategier i debatterna med politikernas hjälp iatt
fall fårvissa karaktären skådespel.av

skallavsnitt ytterligareI viktig aspekt detnästa ta upp en av
kan kalla politikens sekularisering, nämligen den regelbundet före-
kommande undermisstro valrörelse riktas politikernamotsom en
och det politiska systemet.

När politiker misstros

land. undrar harArma skam kroppen.Man Göran Persson inågonom
undrar Carl Bildt har rådgivare, och han fallMan lyss-några i såom om

dem ledare kommentar till debattExpressens i TV15/9,nar som en
2.

finns i och andra länderDet Sverige i utbreddmånga misstroen
riktad politiker och det politiska Miller och Listhaugmot systemet

väl dokumenteradmisstro attitydundersök-1999. Denna är genom
bland medborgarnaningar Möller studierse De1998.t.ex. som

genomförs kontinuerligt pekar tydlig tendens. Andelenen svens-
kar med förtroende för det politiska riksdagen och parti-systemet

har minskat Holmberg medierna ocherna journalistiken1999. I
misstron politiken vanligt inslag.är mot ett

vad betyder egentligen dessa attityder, för,vad de vilkaMen står
mekanismer skapar denna och vilka konsekvensermisstro har den

detta relativt liteOm dock utbreddNorrisse 1999. Envet t.ex.
misstro politiken kan sannolikt bidra till människorvissamot att
känner likgiltigasig och tillräckligtinte motiverade till vallo-att

förkalen stödja parti. Misstron kan också bidra tillnågot vissaatt att
medvetet vald väljer och ellerinte röstaprotest attsom en att

blankt jfr Bruhn denna bok. finnsi emellertidDet ingenrösta
enkel relation mellan uttalad misstro politiker och valdeltagan-mot
de. Politiskt stöd och förtroende betonarNorris 1999är ettsom
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uttryckaattitydundersökningarmångdimensionellt fenomen. iAtt
hand-sak, praktiken sinapolitiker imisstro är attmot genomen -

och demokratiskaavstånd från det politiskalingar ärsystemetta-
något annat.

förtroende för politiker,hatalar misstro, inteDet attom som
för medborgare.innebörder olikapraktiken ha helt olikakan Näri

det uttryckmycket lita kanpolitiker inte pånågon ärsäger att vara
utifrånoch generaliseringattityd,för allmän ytlig jargongen enen

individensbetydelse förfall,enskilda kändanågra störreutan
förockså uttryckformulering kanhandlingar. Men envarasamma

deltaindividensförakt påverkar motivationdjup misstro, attett som
valen.de politiskai

granska politi-uppgifter kritisktjournalistikensDet är attaven
journalistikFörekomsten sådanoch andra makthavare.ker ärav en

Kritiska medborgarefungerande demokrati.viktigt inslag iett en
auktoriteter,självklart underkastar siginte sätt utan ut-ettsom

befogat,finner detmakthavare detrycker sin misstro ärnärmot en
frågandemokrati.fungerandeindikator Men är varenannan

skeptisismmisstänksamhet,mellan välgörande ironi,gårgränsen en
politikerför-och populistisktsidan och onyanserad cynismå enena

fråga.denna Viandra sidan. svåraakt Vi inte någotå avser ge svar
fråga diskutera.viktigaktualiserar den attsom en

olikaföljande: kommerfrågor ställer ställeti HurDe är nega-
valrörelsernauttryck de medialiseradebilder politiken till itiva av

medialiseringförknippade med politikensVilka mekanismer just
motbilderpolitiken Vilkasådana bilderbidrar till skapaatt pre-av

jämför valrö-betydande skillnaderdetFinns någrasenteras om
och delvisrelsen med 19601998 1979

följandebekräftar enligtdenna studie meningResultatet vårav
politiker,politiken och igenerella slutsats: Misstron mot sommer

tillpopulistiskt förakt, har blivitfall ochslår i cynismvissa över en
reprodu-slagssamtidens dominerande stereotypermyter, somenav

politiskakonsekvens detoch förstärks delvis syste-som en avceras
konsekvens den media-dynamik, delvisinneboendemets avsom en

politi-fungera. studie fokuserarpolitikensliserade Dennasätt att
tolkasskall självklart intekens medialisering. avgränsningDenna

från ellerefter friskriva politikerna rätt-är attatt ute ansvarsom
handlande.oetiska eller skandalösafärdiga politikersVissa

data. studienmed redovisa kvantitativabörja några ILåt attoss
ande-inför valen undersöktefemde tidningarnas rapporteringav

den do-utgjordepolitiken antingenlen artiklar där misstro moten
väsentligt inslag. Resultatetminerande handlingen eller visar attett
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dessa bilder politiken ungefär lika förekommandevanligt 1979av var
och mindre vanligt1998 1960.men

Tabell Misstro politiker väsentligt inslag artik-imot ettsom
larna från fem tidningar under två veckor före riksdagsvalen

Politikerlpolitiken misstros

1998 60 08,6%322av
1979 20,1°/o74 373av
1960 9,8°/o515 av

kan såledesVi konstatera såväl innehöll cirka1979 1998att som var
femte artikel tydligt framträdande politikermisstro elleren mot
politiken allmänhet.i detFinns väsentliga skillnadernågra mellan de
olika tidningarna nöjer med kan förOm titta 1998attoss
det första dra slutsatsen andelen artiklar med uttalad misstroatt mot
politiken ungefär lika hög bland kvällstidningarnaär som morgon-
tidningarna femtecirka artikel. morgontidning-Inomvar gruppen

finns väsentliga skillnader. Regionaltidningen Nerikes Allehandaar
innehöll betydligt färre artiklar med detta innehåll 9,5 % än t.ex.

Nyheter hade den högsta andelenDagens samtliga 27,9 °/o.som av
kanske förvånandeDetta med tankenågot just misstro,är att

respektlös kritik och häcklande med makthavare har beskri-t.o.m.
typiskt för 1992."vits tabloidjournalistiken Fiskese t.ex.som
journalistik med anspråkAv kritiskt granskande äratten vara

det rimligt förvänta sig artiklar barainte granskar politikenatt som
också de bilder politiken dominerar den samtida de-utan av som

batten. Publicerade de fem tidningarna artiklar granskadenågra som
föreställningen allmänhetens bristande förtroende för politikenom
eller uttryckligen ifrågasatte de bildernanegativasättannatsom

politiken sådana kritiska analyser ellerSvaret motbilderär attav var
mycket ovanliga. fanns artiklar med sådant innehåll i1998 3 vårtett

vilketmaterial, samtliga artiklar. Motsvarande siffra°/o0,9utgör av
för artiklar föroch artikel1979 1,3 %5 2 °/o.1960 1var

den kvantitativa innehållsanalysen TV-nyheterI undersökteav
motsvarande hur vanligt förekommande detsätt att reporta-var

handlade form misstro politiker eller detnågongen motom av po-
litiska dominerandeantingen handling ellersystemet ettsom som
tydligt inslag. Med tanke nyhetssändningarna innehöll1960att
mycket inslag det meningsfulltinte jämföra 1979är änatt annat
och möjliggöra jämförelser tidFör1998. överatt presenterar
siffrorna för både med och Nyheterna.TV4:s1998 utan
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inslag TV:sväsentligt ipolitikerTabell Misstro5 ettmot ny-som
före riksdagsvalenunder två veckorhetsreportage

Politiker/politiken
misstros

1998
31%Nyheterna 28 90Aktuellt, Rapport och av

1998
29%Rapport 19 66Aktuellt och av

1979
14%Rapport 13 91Aktuellt och av

kodningar liggertolkningsproblem definns del iSjälvklart somen
medbara räknatvill dock framhållaanalyser.bakom dessa Vi att

formtydligt handlarinslagetdär någonde ansett attreportage om
därinslagexempel kanpolitiker.misstro Som rös-nämnamotav

detoch framhållerkommer till tals inte gårfrån allmänheten attter
förvarandra dub-anklagarinslag där politikerlita politiker,att

föranklagasinslag där politikermaktfullkomlighet,belspel eller att
skandalers.k. politiskainslagsak någotgörasäga annat, ommenen

trovärdighet ifrågasätts.politikersdär
politiker och detkonstateratabellen kan misstronAv motatt

inslag nyheternaförekommande ivanligtpolitiska ärsystemet ett
ochjämförelse mellanvalrörelserna.under 1998I 1979 attseren

och bildenhandling har ökatmed sådanandelen attreportage aven
vanligare.kan lita blivitpolitiker inte Mensom en grupp man

inslag valrörelsenåterkommande iallmänhetens misstro ävenettvar
före diskuteradesveckor valetsärskilt valextra någraI1979. t.eX.ett

spridd ochtill vad beskrevs misstroorsakerna t.o.m.som ensom
politiker.förakt svenskamot

låtarelevantställning till detskaVi inte näraär attta enom
innehållavalrörelsens slutspurtnyhetsinslagen undertredjedel av
för enkelthelstdet hurpolitiker.uttalad misstro Men ärmot som

denverklighetenjournalistiken bara speglar såsäga seratt att som
och väl-verklighetenbeskrivajournalistiken väljer sättettattut.

uttalanden väljshändelser ochandrasamtidigt bort Vissajer sätt. ut
bort, byggs visst Dessaoch andra väljs sättetttexterna osv.upp

föreställningar politi-tillhar betydelse då de bidrar vissaval att om
TV-nyheternaandra marginaliseras.framträdande ochken blir Iatt

motbilder där deexempel tydligaförekom bara enstakanågra
tankeifrågasattes. Medpolitikenföreställningarnanegativa om
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politikenmisstron regelbundet återkommandeutgöratt mot ett
inslag nyheterna talar denna del studie föri mediernavår attav re-
producerar och förstärker politiken,misstron detänmot snarare
motsatta.

skallVi till ingående undersöka hur olikaövergå någotattnu mer
bilder politiken kommernegativa till uttryck urvali ett tv-ny-av av

heter. har valt fall kan illustrera förekommandeVi vanligttresom
bilder och berättelser politiken har det degemensamt attav om som

olika kan implicera politiken. bil-misstro Dessasätt sägas moten
der/ berättelser kan benämnas följande Politiska skandaler;sätt:
Löftespoliti/e; Politik leabbel. skall försökaVi dessaVisa varitattsom
vägledande för journalisternas bygga antal nyhetsin-sätt att ettupp
slag. troligt de också utsträckning fungerariDet är att stor som
modeller för läsarnas dettittarnas/ reception ävenreportagen,av om
naturligtvis möjligt tolka delvis olika Sam-är sätt.att reportagen
tidigt analyserar de utvalda skall också illustrerareportagensom

antal mekanismer förknippade med politikens medialisering.ett
mekanismer handlar både journalistikens makt denDessa iöverom

medierna politiken och politikernasiscensatta till, ochanpassning
de villkor råder.utnyttja,sätt att som

Politikens villkor det moderna massmediesamhället hari ett
träffande beskrivits Thompson med begreppet the1995sätt av

visibility. televisionen har bidragit tillminstIntemanagement att
förskapa villkor politik och offentlig debatt. televisionenInya syn-

liggörs företrädarepolitikens regelbundet för masspublik. kanDeen
heller dra undaninte denna synlighet. Politiska ledaresig partier vars

regelbundet medierna framgångar.inte i knappastnår någrasyns
Konstruktionen identiteter och framträdandenimage iav genom
medierna har blivit självklart viktig del den politiska vardagen ien av
allmänhet och arbetet under valrörelser synnerhet. denna kampi Iav

synlighet och försökakan politiker ocksåimage vinna poängom
kritisera eller smutskasta konkurrenter. desina Föratt t.o.m.genom

politiska aktörerna skapar dessa politikens villkor möjligheter, men
också risker. journalister och medieproducenter innebär detFör stor
makt politiken. politiska framträdanden sker mediernaiNäröver
förlorar politikerna kontrollen och blir delvissin imageöver egen
hänvisade till medieproducenternas meningsskapande och deras

dramatiska händelser, konflikter ochintresse kritiska avslöjanden.av
Politiker framträdandenmindre lyckade medierna,igör sägersom
ogenomtänkta saker eller andra riskerar vidaremisstag,gör typer av

uppmärksamhet de önskar. Enskilda uttalanden kan bliinteen som
upphov till mediehändelser. Politiker arbetet elleristora som
privatlivet bryter förväntningaretablerade eller riskerarmot normer
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journalisters.k. skandaler därockså bli huvudpersoner iatt
hemlighålla. skandalerpolitikerna villoffentliggör sådant Dessasom

sensationella nyheter ochsärskild potential bli tillhar atten
dramatiserade berättelser.

politikens vill-följer illustrerar dessaanalyser nedanDe attsom
för de enskildamassmediesamhället risker barakor skapar intei po-

och demokratiskaockså för politiken detlitiska aktörerna utan sys-
journalisternas ochRisken politikernas,helhet. är atttemet som

tillsammans bidraragerande dennamedieproducenternas i situation
politiken.allt utbreddtill misstro motmeren

Politiska skandaler

återkommandeunder valrörelsenPolitiska skandaler 1998 ettvar
före valetUnder dagarmediernas valbevakning. precisi 10tema

hand-ellergjorde sjuRapport1998 sättett annatreportage som
affärer.skandaler ellerdet kan kategorisera politiskalade somom

med direkt ellerutgjorde dessa cirka deandel °/oI 20 reportageav
gjorde underindirekt anknytning till valrörelsen Rapportsom

andel eftersomrepresenterade de dockdenna period. tidI störreen
sändningarna. Mycketflertalet fick ireportagen stort utrymmeav

sammanfattas följandekortfattat dekan sju sätt:reportagen

kopplade till landstingstvättenavslöjande politiker i7/9: Ett attom
förförtroende och bl.a. handlatAlingsås missbrukat sprit tvätterietssitt

pengar.
påståddahandlar socialdemokratins9/9: I ett reportage pro-som om

affären Alingsås exempelvalrörelsen lyfter framblem ii ettsomman
affärer fortsätter drabba socialdemokratin.denna attatt typ av

politiska fifflet Gävle, denhandlar det iEtt13/9: reportage omsom
till omfat-och riskerna för detta lederdetta skapatmisstro ettattsom

tande valskolk.

utifrånvalrörelsen de poli-beskriver i DoroteaEtt15/9: reportage som
drabbat socialdemokratin denna kommun.tiska skandaler tidigare isom

knyter till tidigare skandalervalrörelsenEtt16/9: reportage som anom
ochföljande valtemperaturenoch bl.a. stigerJasätt:presenterassom

för redadagar kvar väljarna ellerdet bara några övertygaär att utattnu
Alingsås uttryckerskandaler Medborgare i sitti. reportagetgatan

förtroende för politiken.bristande

LO-ombudsman skrivitinslag där intervjuarEtt16/9: enen somman
försöker förklara de politiska skandalernabok där han analyserar och
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socialdemokratin.inom inleds med kollage välReportaget överett
kända skandaler med klippta kvitton, närbilder spritklubbar osv.

Nyheten Gudrun Schymans städhjälp blir affär får17/9: om en som
liksomi andra medier.i fokuserarRapport Reportagetstort utrymme

bl.a. politikerförakt och bristande förtroende.

Rapportredaktionen valde således dessa kallade skandalersåatt ge
affärereller nyhetssändningarnai under valrörelsensstort utrymme

slutskede.intensiva Väl märka det egentligen bara demest att var
första och dessasista sju presenterade nyhetreportageav som en om

inträffat eller uppdagats då.något just aktuella hän-Dennytt som
delsen nyheteni Schymans städhjälp uppgifternaattom var om
städhjälpen, och lönen inte till Skattemyndigheten,rapporteratssom
kommit fram och kunde kopplas till uttalande Schymanett som
gjorde deni TV-sända partiledardebatten. Därigenom blev städhjäl-

valrörelsens händelser. femövriga inslagenDestorapen en av var
samtliga exempel hur politiska skandaler eller affärer drogs i

fickvalrörelsen, och prägla Rapportredaktionens beskrivning av
medborgarnas relation till politiken, hadenågot in-utan att nytt
träffat. skall också skandaler ochDet politiskt makt-nämnas att
missbruk återkom andrai Rap-äventemanvar reportagesom som
portredaktionen gjorde under dessa dagar. fleratio exempelEtt av

detta den handlade moralfrågornas8/9är ett reportage som om
centrala plats valrörelsen. Moralfrågornasi aktualitet knyts här till
de skandalerna svenskmånga i politik. Redaktionen valde således

låta de politiska skandalernagång gång utgångspunktenatt vara
för rapporteringen valrörelsen.om

studie baserad mediematerial omfattande fyraI de sistaetten
veckorna inför valet konstaterar det finns rela-Asp1998 1998 att

skillnadertivt mellan de olika medierna det gäller derasnärstora
fokusering politiska "affärer". drar slutsatsen detAsp äratt eter-
medierna uppmärksamhet affärerna". jämfö-åt Somstörstsom gav
relse kan Nyheternas och°/o TV Ekots21 4 °/nämnas 19att av av
politiska inslag fokuserade affärer, medan motsvarande siffra för

och Aftonbladets artiklar och AktuelltExpressens °/o. Rapport5är
ägnade respektive inslagen "affärer.°/o %7 11 av

de mekanismer vilka politikens fun-En medialiseringav genom
just journalistikens makt definiera de händelser skallär attgerar som

prägla valrörelse. journalistiken väljer händelser,Vissa bliruten som
nyheter, väljer också skapa nyheter harnågotatt utanmen att nytt
hänt. exempel detta skandaler tidigare fåttEtt är när storsom
uppmärksamhet mediernai där alligen, itas reportageupp
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förriskerna val-förtroende för politiken ochbristandemänhetens
Makten välja ocksåfråga valrörelsen.skolk till i ärgörs attstor enen

underRapportredaktionen valde tiomakt välja bort. När attatt
mycketskandaler detpolitiskadagar sjugöra annatreportage varom

meningsskapande ochvalprioriterades bort. Dessa avgörärsom
handlavad valrörelsen kommerdelvis att om.

vidare poli-politikens medialiseringväsentlig aspektEn är attav
sidantextproduktiondras påstå-tiken i å presenterarsom enaen

prakti-fakta, andra sidanneutrala ienden självklara åsommensom
mediehändelfrihet skapaförknippad med mycketken är attstoren

verkligheten.formaoch bilderna Låtiscensättaatt oss geavser,
exempel detta.några

talar journalis-ochval rubriker, ingresserpåannonserGenom av
samtidigtoch anläggervad nyhet handlartiken ett pers-om,om en

händelsen.innebördbestämdpektiv, tolkningsram som ger enen
moralfrågornasuppmärksammarinslagNär Rapport 8/9 gör ett som

följandeinledsgenomslag valrörelseni sätt:reportaget

har denkommunala skandalernas skuggadom mångaIReportertext:
fåttsamhälletbättre moralkristdemokratiska kampanjen igamla nyom

aktualitet.
Skandal, Motala,ord olika färger läggs bilden; sprit,bild: antal iiI Ett

Älvsborg, tvätteri.resor,

och dessavalrörelsendrar här skandalerna iRedaktionen anger
moralfrågornasutgångspunkt för förståelsensjälvklar avsom en

aktualitet.
politiken,påståendennyhetstexterna journalister påstå-I gör om

olikanyheterna får.vilken innebördenden bestämmer Genomsom
från detsamtidigt journalisternadistanserarspråkliga sigstrategier

uttalade. fakta Nylundframställs neutralaPåståendena sesom
detta. skerför utvecklad analysoch DettaPotter 19961999 aven

jag-form. Påståendenjournalister undviker tala iattt.ex. attgenom
identifierbariblandförankras stället hosi någon är menannan, som

Användningenobestämdaibland det kallats röster.utgör avsom
funktion. Ibland användsför kan fylla dennaställeti jagman

redaktionen,betydelsenför hänvisa tillockså "vi" ivi inte attmen
Användningenobestämd allmänhet. "vibetydelseniutan avav en

framställaflera skapa konsensus,också någotsättär att attett av
frånexempelsjälvklar sanning. Vi Rapportsettett avgersom en

följande:politiska skandaler. Reportertexten sägerreportage om
förvå-de har slutatharskandalerna varit Vimånga åren...senaste

den enskildehär detAnvändningen markerar inte"vi"nas. ärattav
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journalisten förvånasslutat det gjortmångaäratt utan attsom som
det. också hurCitatet exempel nyhetsjournalistikenär ettovan
regelbundet konstateranden får karaktären självklaragör som av
fakta aktualiserar tolkningsprobleminte ellernågraattgenom man
avvikande uppfattningar. skandalerna varitAtt många" presenteras

självklar sanning.som en
Under valrörelse valmöten, tal och olika fram-utgör typeren av

trädanden vanligt förekommande händelser medierna. Med dessai
påtagligt aktuella händelser utgångspunkt och kaninramningsom
journalistiken skapa nyheter också handlar dessaänannatsom om

gjorde fråninslag socialdemokraternasDen 9/9 Rapportmöten. ett
valmöte Stockholm. programledarens refereradesi tillI påannons ett
uttalande från tal. Bilderna hämtadesstatsministerns i reportaget
från handlade dock vadinte statsministernReportagetmötet. om sa

tali socialdemokratins påstådda problem med desitt stän-utan om
digt återkommande skandalerna. blev deiStommen reportaget ut-
talanden och partisekreteraren Thalénstatsminister Perssonsom
gjorde frågor affärenjournalisternas landstings-som svar om

Alingsås. kopplades sedan ihopi medDettatvätten möteett som
haftSahlin med ungdomar uppgifterenligtMona ut-en grupp som

tryckte politiker. journalistens frågor fickmisstro Sommot svar
Sahlin förklara och hon valde peka olika dåligamisstron att egen-
skaper hos politiker. för strömlinjeformadestela, kantiga, och"Vi är
det känner dom här redan fast dom bara intressant.år, I16-17är

fick höra journalistens fråga bara Sahlinsintereportaget utan svar,
vilket bidrog till Sahlins framstod uttalandeatt ett egetsvar som

självklar del deninitiativ. journalistiska produktionsprocessenEn av
forma nyheter ihop olika påståenden, bilder,är sättaatt attgenom

uttalanden till helhet. journalistiken lyfts politikersGenom utta-en
landen ursprungligt sammanhang och placeras in iut ett ett annat.ur

grundläggande förutsättning för det politiska samtaletDenna är en
delviktig politikens medialisering.av
medialiserad politik politik där de politiska aktörerna iEn är en

väsentlig utsträckning till mediernas fungera.sig sätt attanpassar
Politikerna de roller de tilldelas ochaccepterar accepterarsom
därigenom de huvud tilldelas roller journalistiken.överatt taget av

föruttryck denna benägenhetpolitikernasEtt anpassning ärannat
formulera uttalanden sådant de medie-sina sättatt ett att passar

logiken och journalistikens dramatiseringar. Schymans städhjälpNär
blev nyhet de andra partiledarna komma medinte atten var sena
slagkraftiga uttalanden. Leijonborg anklagade Schyman förLars
systematiskt dubbelspel, formulering fick genomslag bl.a.ien som
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Nyheterna och flertal tidningar såvälAktuellt, iRapport, ett
slagkraftigt ochtabloidpress. Uttalandetmorgontidningar varsom

fråganifrågasatte det verkligenpassade medielogiken. Ingen varom
och journalisterna bi-systematiskt dubbelspel. Politikernaettom

"Schymans städhjälp till dedrog tillsammans till göraatt storaen av
valrörelsens slutskede.händelserna under

Löftespolitik

infria löften Politiska löftenbara sedanPolitiker lovar sinaattutan
valfläsk, försöker bjudainför valet bara där politikerna överär va-

sammanfattarandra för väljare detta kanPå sättvärvaatt en
jfrganska vanliguppfattning politiken tycks Esaias-varaom som

Utifrån efterkrigstidens valdebatterinnehållsanalyser1996.son av
löftesbrytare och besläk-drar och slutsatsenEsaiasson Naurin att

förekommandeöverbudspolitiker vanligttade uttryck ärt.ex.som
debatter. Efter ha studerat vilken utsträck-skällsord politiska ii att

infriat löften under densvenska faktiskt kom-sinaning regeringar
slutsatsen demandatperioden drar ochmande Esaiasson Naurin att

avseende kraftigt överdrivna.bilderna politiker dettainegativa ärav
den socialdemokratiskaexempel kan de konstateraSom att rege-

löften införhelt uppfyllde deeller delvisringen %85 gavsav som
Nyheterriksdagsvalet debattartikel i Dagens 27/6 1999I1994. en

politiker vadforskarna bl.a.: iskriver inte"Det såär att struntar som
vägledning vad kommerlovas. Och valdebatten partiernager omen

under den kommande mandatperiodenprioritera se ävenatt
Esaiasson 1996.

innehållsanalysen TV-nyheter undersökteden kvantitativaI av
beskrev politikenhur andel nyheterna uttryckligenstor somav som

där det explicit talaslöftespolitik. Med detta då nyheteren menar
tydligtlöften och politiker lovar och där nyhetenpolitiska somom

flesta fall detta till tydlighandlar detta. de allra kopplasjust I enom
ofta politiker bara lovarpolitiken. Innebördenmisstro är attmot

för politiker håller vadeller intestrategi röster,värvaatt attsom en
följande.TV-nyheterna ochde lovar. Analyserna visar1979 1998av
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Tabell Löftespolitiken starkt TV-nyheternainslag iettsom

Rapport 1998 2 44 4%av
Aktuellt 1998 5 21 24%av
Nyheterna 1998 4 23 17%av
Summa 1.998 11 88 12%av

Rapport 1979 4 43 9%av
Aktuellt 9av50 18%

Summa 1979 12 93 14%av

detta skulle kunna dra slutsatsen löftespolitiken har varitAv attman
viktigt inslag egentligen dominera valrörelserna iattett utanmen

medierna. kan det tyckas relativt nyheter därKvantitativt sett vara
formuleringardetta starkt inslag. bör dock betonasDetutgör ett att

löften finns fler siffrornapolitiska betydligt nyheter och häri attom
enbart de nyheter handlarutsträckningvisar i storsom om

löftespolitik. siffror tydliga skillnader mellan valrö-visar ingaDessa
relserna och analys dock det finnsvisarEn1979 1998. närmare att
betydelsefulla löftespolitikensskillnader. kan kalla diskursDet var

framträdande jämförtde mediehändelserna medi 1979storamer
1998.

valrörelsensista veckorna prägladesDe några1979 storaav av
händelser där sakpolitiska frågor och skiljelinjer mellan partierna
lyftes fram. socialdemokraternas 100-dagarsDet var program som
Palme presenterade tal Kolmården,i i mittenpartiernasett gemen-

där skattepolitiken fråganviktigt inslag,ett samtsamma program var
villakostnaderna och det beskrevs kampenom som som om

villaägarna. Samtliga dessa politiska händelser beskrevs Aktu-itre
och delvis för löftespolitikensellt perspektiv.inomRapport ramen

exempel såväl politikernavisar journa-Låt några attoss ge som som
listerna vid denna tid talade politiken för dettainomom ramen
perspektiv.

huvudrubrikerna den Palmes val-iEn Rapport 2/9 1979av var
löften. sammanfattades förstUnder denna rubrik socialdemokra-

s.k. 100-dagars olika löften"deiternas termerprogram somav
detta påstods innehålla. sedanmed Palmeintervju iscensattesEn

slags kamp skulle uppfattasi vilken mån programmetsom en om
frånuttryck för löftespolitik eller klipp gjordes Pal-inte. Ettsom

tal där han inför åhörarna framhöll detta handladeinteattmes om
"löftesp0litik. fick Palme bl.a. frågan: kan duintervjunI "Hur säga
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löftespolitik Palme dementerade det frågandetta inte äratt att var
löftespolitik. Redaktionen utnyttjade dock makt detsin överom

framträdandesamtalet de Palmes inslagiiscensatta när ettsatte
frågan löf-dominerande budskap det självklartatt omvars var var

tespolitik.
uttalanden uttryckjournalisterna tolkade politikernasAtt som

för löftespolitik knappast märkligt eller orimligt medsigvarevar
under valrörelsen regelbundet kritise-tanke politikerna 1979att

löften infriar.varandra för locka med de sedanrade inte Iatt som
Kolmården där Palme presenterade det kalladetal isitt så 100-

dagarsprogrammet kritiserade han de borgerliga partierna attgenom
löften. före-rada exempel brutna vanligtDetta ettupp var

politikernakommande den politiska debatten. Samtidigti somgrepp
försökte efter dementeraanklagade varandra de intervjui intervju att

löften.förslagen valtaktiska utspel ochde skulle tolkas somegna
utnyttjade maktJournalisterna iscensätta intervjuernasin ettatt
förslagen löftespolitiksådant framstod valtaktik ochsätt att som

partiledarnas dementier. introduceradesI Rapport 3/9 1979trots en
förslag följandenyhet mittenpartiernasom nya gemensamma

alltså veckorhär mittenutspelet kommer mindreDet tvåänsätt:
opinionssiffrorföre och det kommer efter nedslåendevalet ... I

dementerade Fälldin och Ullsten det fråganintervjuer att var om
konfronterades påståenden/frågor förankradeslöften medmen som

identifierad och signaler huricke allmänhet tydligai gav omen som
förstås:politiken skulle

vad då till dem ändå kommer detta tak-niMen säger ettatt somsom se
kursivering.tiskt utspel till Fälldin, vår

Ullsten,Vad du till dem det här bara valtaktik tillsäger somsom ser
kursivering.vår

löftespoliti-bara exempel hur berättelsenDetta någravar om
ken genomsyrade valrörelsen mediernai 1979.

fannsIvalrörelsen den skildrades medierna,i ingenså1998, som
riktig motsvarighet till socialdemokraternas och mittenpartiernas

beskrivassaknades dock s.k. utspel kundeinteDetprogram. som
för löftespolitik. introduceradesuttryck in-I Rapport 16/9 ettsom

följande med bara fyra dagar inför valetslag "Och kvar såsätt:
vallöfte. socialdemo-levererar ytterligare VinnerGöran Persson ett

kraterna skall alla barn plats barnomsorgen. Hittills underi
mandatperioden har det härregeringen inte gjort någonting imen
dag, dagar före lovar Redaktionens budskap tillvalet tit-några ...".
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löften för stundfrågan taktiska i sistatydligt. Detär är atttarna om
försöka väljare.vinna

TV-nyheterna beskrevsveckornaunder de isistaDet somsom
fall uttalanden gjordeslöften flera iTV.utspel och i Dettasomvar

utsträckningalltuttryck för valrörelsenkan i störreattettses som
medpartiledarintervjundenutspelas i TV iscensattaiTV. När

kritiseradeskommenteras i 16/9Göran Persson Rapport t.eX.
partiledarde-löfteskarusell".för han inne i NärPersson att var en

uppmärksamma-kommenterades Nyheternabatten iTV4 16/9av
barnfamiljerna. Förslaget beskrevsvallöfte tills.k.des Perssons som

löfteBildtkommenterades Carl"valfläsk och "ett tommasom urav
luften nervositet.sprunget nattensur

denoch politikerna iskillnad mellanpåtagligEn 1979 1998 är att
förvarandrautsträckning anklagadevalrörelsen iinte sammasenare

mel-löften sedan håller.med de inte Tonenkomma tommaatt som
överlag vänlig.valrörelsenlan politikerna Angreppi 1998 mervar

förekommande. Kanske kanvanligtanklagelser likaoch intevar
kritikenför politikeruttryck tagitdetta många motattettses som

förförsökt vad de kanallvar ochpolitiska debattenden göra att
munhuggning och anklagelser.karaktärendebatten skallinte av

löften blirför hålladär anklagar alla sinadebatt alla inteEn att
för inblandade politiker.sannolikt allasikt negativ

tyder också dejämförelse de valrörelsernamellan tvåEn att
försiktiga medblivit mycketpolitiska harpartierna göraatt ut-mer

löften Kanske skall dettatill väljarna.spel kan tolkas sessomsom
villkor,medialiserade politikenstill denanpassning sättettsom en

finnsförknippad med.politikenminska de riskerna Detäratt som
löf-valfläsk" ochutspelen beskrivspåtaglig risk tommaatt somen

infrias.löftenaför publicitet interiskockså negativten, ommen en
och de-särskilt dilemma. intervjuerhar hanteraPolitikerna Iettatt

sällanbeskedavkrävs de enkla i intemedierna,batter, iiscensatta
framstå dedetlämnar besked kanfrågor. de inteOmsvåra attsom

problemdeoch har lösningarslingrar sig inte några tassom upp.
löftenbli tilldessa andra sidande enkla besked kan åOm somger

skede.sedan vänds dem själva i nästamot

käbbelPolitiken som

bildovanlig,käbblar negativpolitiker inteAtt ärmest aven annan,
haroch Holmberg Esaiassonpolitiker Gilljam 19961995.

studera före-käbblarfrågan politikerundersökt attgenomom
bortförklaringar.motståndarnaattackerkomsten skryt, samtav
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enligt olika övertalningsstrategierDetta Esaiasson kanär tre som
framkalla känslan politiker käbblar. undersö-Esaiassonatt mestav
ker hur förekommandevanligt dessa övertalningsstrategier iärtre
efterkrigstidens valdebatter, eller bestämt partiledarde-i 16närmare
batter ochradio under konstaterari TV åren Han1948-1994. att
ungefär hälften alla budskap de studerade debatterna kani klassi-av
ficeras tillhörande de övertalningsstrategierna. Den strategitresom

benämns attack dominerar. från EsaiassonsOm utgårsom opera-
tionalisering käbbel kan konstatera politiker käbblat ganskaattav
mycket under hela den studerade perioden andelen bud-även om
skap klassificeras skryt, attacker eller bortförklaringarsom som va-

frånrierat cirka till cirka Särskilt hög andelen under°/o %.45 65 är
period från Däreftertill har käbblet med detta mått1973 1985.en

minskat. tyder enligt fårDetta Esaiasson vi1996snarast att
söka orsaken till det växande misstroendet politikernamot annat
håll ändrat politikerbeteendei under valrörelserna. ocksåDetän är
intressant konstatera förekomsten dessa övertalningsstra-att att av

käbbel dennategier i särskilt vanligt under exaktmening är samma
period Valdeltagandet särskilt högti Sverige mellan %90som var
och °/o.92

skall här undersöka hur bildenVi politiken käbbelav som
olika förknippadkan med politikens medialisering. Käbbelsätt vara

framhållerEsaiasson ganska begrepp.oprecist1996 Viär ettsom
använder det här flera beskrivasättett att ettsom av synonyma
samtal där människor och munhuggs, samtalet lederträter utan att
till konstruktivt. Käbbel har innebörd då detnågot negativ anty-en
der de inblandade föroväsentligt ställetinågotträteratt attom

det viktigt. Medan definitionEsaiassons relaterarärprata om som
till politikernas uttalanden relaterar definition till samtaletsvår mer
karaktär.

de grundläggande implikationerna politikensEn mestav av me-
dialisering den politiska debatten föriscensätts inomär att ramen
bestämda programformat och journalistiska konventioner. Dessa
format och konventioner förstärkatenderar den politiska debat-att

karaktär där dominerar.meningsmotsättningar De-träta,tens av
batterna blir till regisserade där orden och for-sammanstötningar
muleringarna främstadet jfr Ekström och Erikssonär vapnet

Under valrörelse kan TV-tittarna del antal1999. ta etten stortav
ordkrigiscensatta dessutom påminner starkt liknandesom om

frånordkrig tidigare valrörelser. Samtalens karaktär och frekventa
förekomst de grundläggande orsakernavi, tillär, tror atten av

Ävenpolitiken också uppfattas käbbel. denna aspekt politi-som av
kens medialisering utvecklas i samspel mellan medieproduktio-ett
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debat-de politiskajournalistikens arbetssätt,konventioner,nens
agerande.och politikernasiscensättningternas

fårdebatten ka-oskyldiga tillnaturligtvisPolitikerna inteär att
försökerattackerar varandra, vinnadeltagarnaordkrig därraktär av

undvikervalda formuleringar,retoriskt välpoäng att svaragenom
partile-från den avslutandeexempel dettafrågor Vietc. ettger

Alfinläggslutet längrekommer idardebatten SVT. Vi ini ett av
familjepolitik ochsocialdemokraternasdär han kritiserarSvensson

vald för denOrdväxlingenför Vårdnadsbidrag. är attargumenterar
käbbel.brukar karakteriserasdetsärskilt tydligt illustrerar somsom

partiledarnas kropps-delvis spydigakritiska ochDen samttonen,
käbbel.fall karaktärdetta debattens Dettaspråk, förstärkte i av

följer:fångas naturligtvis inte i citatet som

detoch ochAlf det alltsåAS Svensson: är tro attrent nys nonsens
kaneller vad detsocialnämndenpartiledare eller inånnånär somvanu
dom,föräldrarna betroföräldrarna kan,välja,bättre görär vet,att

bundsförvanter.till bästadom våra
den härfår första repliken:den JagGP Göran Persson: som tror att

finns väldiga inomdet spänningarikväll kommerdebatten visaatt att
medlieradAlfblocket därkallade borgerligadet här Svenssonså är

skat-vill sänkamoderaternahögerallians.Bildt ViCarl i vet attnuen
och med inkanske tillmiljarder kronor,med 10080 tarmanomterna

medkombineraAlf detfastighetsskatten. duTror Svensson gåratt att
kristdemokraternasskolan, detstandard vården ochbibehållen ii ären

uppfattning det gåratt
replikinlägget mittdetkan inte precis påståjagAS: att envar

föranförande det

frågandu kanGP: Men svara
det det skafaktiskt jagAS: göramenvar

TackGP:
för-varför, du bordehandlareplik bordefaktiskt dinsåAS: Men att om

välja barn-småbarnsföräldrarnavarför betrorför duklara intemig att
ikvälloch lyssnarför alladu borde talat sitter nusomomomsorg,

fördagisavgifterska lågamycketvarför dom har attpengarsom
förbarnmindre tid tilloch sinaförvärvsliveti ännuännuute mervara

fungerar...dagispolitikfaktiskt dindet såär
skaka huvudet.bild får Göran PerssonI se

dumtvarenda räkna det virradet kanAS: är attut,en
självklarhet.huvet åt sånen

villfamiljepolitiken.inläggtillbaka med NukommerGP: Jag ett omsen
krist-med den ställningkommerfrågan Alfha DuSvensson.jag svar

medCarl Bildt statsministerhardemokraterna garantera enatt som
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högerpolitik. förenadet moderaternas skattesänkningarGår medatt an-
för vården, för skolan och för får både och, duDu intesvar omsorgen.

välja och du tydlig du harmåste kravmåste blinågraVara attom
trodd.

fram eftersomAS: du bryrJag inte dig replikeraemot,ser attom
anföranden, frihetenmitt jag mig framså jagsäga närtar att att emotser

du och Gudrun Schyman aftonhär i ska bestämma kom-senare om er
pletta enighet. kommer försämraVi vården,inte kommer inteatt att
försämra skolan. kommer aldrigVi bete korkat, kanjagså nästanatt oss

vad Carl Bildt du idiot,jag du jagärrepetera tror attsa, tror atten
skulle försämramig i ochregering vården. ska förbättrasDensätta en

inte hari regering. kommunernaDu tagitsätterannars oss en av
eller vad det förfärlig, du har80 dom000 tagitär, 20ännu en av mer

miljarder

bild får skaka huvudet.I Göran Perssonse
duVirrar huvet harAS: kommunernani tagit miljarder.åt 20att av

Programledaren: vill återigen replikernaJag påminna avseddaärattom
eller vad det inlägg talaren harjust gjortsom svar angrepp avser som

ordväxling illustrerar fyraDenna saker. förstadet diskussio-För att
mycket lite upplysning sak skillnadernai mellan olikanen ger om

politiska alternativ. det andra partiledarna attackerarFör varand-att
med tittarna helst möjlighetnågonargument utan attra ges attsom

rimligheten i Ord ord. det tredjestår Föravgöra argumenten. mot
partiledarna bara undvikerinte frågor ocksåatt att utansvara an-

klagar förvarandra det. fjärdeinte det partiledarnaFörgöra äratt att
indragna mediernai i kampiscensatt väljarna där ochen om var en
försöker vinna varandra, där de tillsammans bidrarpoäng mot men
till det politiska fårsamtalet karaktär käbbel. för deDetatt av som
enskilda partiledarna framstår kortsiktigt rationellt denisom
specifika situationen bidrar till skapa formsammantaget att en av
politisk debatt knappast ökar medborgarnas förtroende försom po-
litiken.

innehållsanalysen TV-nyheterI undersökte hur andelav stor
det nyheterna betydandei utsträckning handladevar av som en om
politiker grälar, skäller varandra och/ eller anklagar varandra.som

kunde dåDet antingen nyheter där politiken explicit beskrivsvara
detta eller nyheter där lyfteri iscensättningen framsätt man po-

litikers anklagelser varandra.mot
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TV-nyheternastarkt inslagTabell "Ordkrig iettsom

44 16%Rapport 1998 7 av
24%Aktuellt 1998 5 21av
13%1998 3 23Nyheterna av

88 17%Summa 1998 15 av

43 30%Rapport 1979 13 av
Aktuellt 1979 15 50 30%av
Summa 93 30%1979 28 av

ord-politikens karaktärdra slutsatsendessa siffror kanAv att av
TV-nyheternaväsentligt inslagfortfarande ikrig utgör attett men

utsträckningpräglade TV-nyheterna idetta 1979.störreännu
siffror Vad det politi-dessa iligger bakomVad det då ärär som

fungera olikaoch journalistikensmediernaskens, sätt att som
ord-karaktärenmedialiserade politikendenbidrar tillsätt att avge

fråga.dennaförsöka del Detkäbbel skallkrig eller Vi svarge en
Kanskekäbbel ochdefinitivt vad inte.lättinte äravgöraär att som

uppfattar detdetta.kunna Viheller viktigtdet inte så avgöraär att
grundläggande villkorförsöka förstå deväsentligt somattmersom

ordkrig.samtalet karaktäroffentliga Låtdet politiska ett ossavger
förhållanden.olikapeka några

de-talolika sammanhang iPolitikerna väljer i torgmöten,
deformulera sådantsigbatter och intervjuer sätt attett re-att

valrö-Bohmanordkrig. ibilden politikenproducerar Närettsomav
skattepolitiksocialdemokraternasbeskrev storrelsen 1979 som en

"dubbel-beskrevbluff och Palme mittenpartiernas somprogram
Vadexempel detta.barapanik detta två många är ännuär somav
argumentationsamtalsform och denkanske denviktigare är typ av
valrörelsernasundersjälvklart tillämparpolitikerna sättettsom

frågorvarandra, undvikerkritiserardebatter. Politikerna att svara
jfrhar feleller aldrig de Esaiasson 1996.och erkänner sällan att

leder tilleller aldrigform de sällanockså debatternastillhörDet att
lösningar.överenskommelser,till någranågot någranytt, nyanya

får karak-Debatternaord ställs ord.det oftaTvärtom såär motatt
detdärkonstenuppvisning itären argumentera,att egnaav en

påtagligt isamtalet,framträdandet, och stårinte sätt centrum.ett
liknande imedborgarna gång gångOm möter argument, samma

det knappastviktigt inslagattackerfrågor, debatter däri ärutgör ett
uppfattas käbbel.politikenkonstigt somom

53



NÄR VÄLJARNA SKALL MOBILISERAS

Karakteristiskt för de valrörelser studerat uttalandenjustär att
från politiker kan genomslag. Vad den och den andra harstort ena

och vad den och den andra har vad andra harsägasagt, attena om
blir mediehändelser.i sig uttalandena ochAtt i sig intesagt, stora

innehållet i politiken hamnar fokus kan underi omständighetervissa
bidra till politikens karaktär käbbel. hänger baraDetta inteav sam-

med politikernas agerande också mediernas och journalis-man utan
tikens fungera. exempel:Ettsätt att

valrörelsen gjordeI uttalandeGöran Persson i1998 parti-ett en
ledarutfrågning blevi TV till händelse medierna.istorsom en
Socialdemokraterna hade kommit med förslagett maxtaxaom
dagis, dvs. subventionerade dagisavgifter. frågaSomom svar en

hemarbetande föräldrarinte behövde motsvarande ekonomisktom
stöd föredrardePersson hemma med barnsinaatt attsa som vara
har fritt val och bör subventioneras.inte uttalandeDettaett gav

rubriker. blev huvudnyhetDet både ochExpressensstora t.ex.
Aftonbladets förstasidor. barnfamiljernastodI Expressen att rasar

hanPersson uttalandet. Aftonbladetsinte ångrar Påmot attmen
förstasida stod ledsen och ångrade orden.Perssontvärtom att var
Uttalandet kommenterades flertali artiklar. och Aktu-I Rapportett
ellt blev reaktionerna uttalandet nyheter. Båda dessastora ny-
hetsprogram anlade vad kan kallas för metaperspektivettsom
nyheter nyheter de kommenterade reaktionernanärom utta-
landet. uttalande blev löpsedlarRapport: "Perssons och ursäkttrots
ledde detta till hårda Efter detta klipptes från..."angrepp angrepp

Ävenflera politiker Aktuellt fickin. i tittarna del antalta ettav an-
uttalande.Perssons introducerades följandeDessa sätt:grepp

missadeOppositionen chanseninte blottanutnyttjaatt stats-som
lämnat".ministern Typiskt för denna mediehändelsestora attvar

den handlade vad och vad det politiska försla-Persson intesagtom
praktikeni innebar. framhölls backadeI Rapport intePerssonget att

sakfrågani bad ursäkt för formulering.sin nyheternaAvmen om
framstår det också kritiken från oppositionen kritikärattsom en
huvudsakligen uttalanden.Perssonsmot

Genom påannonser, journalistikensätterreportertext etc. ramar
för hur politikernas uttalanden och agerande skall tolkas. I Rapport

introducerades inslag Bohmans12/9 synpunkter1979 ett om
mittenpartiernas med följande de dagarpåannons: Japrogram tre

kvar alltså avgörande och dag bröt storgräliär .... Iärsom ett ut
den beskrevs debattRapport mellan partiledare12/9 1998 tvåen

traditionell pajkastning. Vanligt förekommande ocksåårsom en
journalisterna i eller talarpåannonserna poli-att reportertext attom

54



CATHRIN ANDERSSONMATS EKSTRÖM OCH

erbjuds därigenomvarandra.anklagar tittarnatikerna Läsarna/ ett
det politikerna itolkavisst sägersätt reportagen.att

debattens karaktärtill den politiskaJournalistiken kan bidra av
politikermed vad andrakonfrontera politikernaOrdkrig attgenom

bildasammanhanguttalanden utgångs-kan ihar På så sätt ettsagt.
pågående gräl.framstå Så-för det kommerpunkten ettatt somsom

driver gräletVilkafinns exempel detta.väl 19981979 somsom
ställerjournalisternafall kan detframåt varierar. vissaI somvara

andrareaktion.uttalande och ber deminförpolitikerna Iett om en
ochfrån politikerna initiativkommafall kan reaktionen eget se-

fråganfallen detbådafångas journalisterna.dan I är ettomupp av
politikgräl ochjournalistikmellan iscensättersamspel ett ensomen

kan grälen iscensättasbidrar till, detta.medverkar och TVIsom
frånUttalandenvarandra.de inblandade möterparternautan att
fall blirvarandra.ihop och ställs vissasammanhangolika Isätts mot

flera dar.flera löper Dessatill berättelse i avsnittgrälen översomen
dramatik ochkravuppfyller väl televisionensgräliscensatta

underhållning.
intetal, debatter och intervjuer prioriterasnyheterna återgerNär

till bildenformuleringar bidrarochframträdandensällan sådana som
ökar dramati-uttalandenordkrig. Spektakulärapolitiken ettsomav
valrörelseUnderhar därför värde sig.inslagen och iken i ett en
framstårkonflikter där detkringbyggs inslagmånga somsomupp

tydligtanvändbara.olika slag mycketochpåhopp Ettärangrepp av
anspråknyhetsinslagför detta deuttryck görär rapporte-attsom

och andraolikaframträdandenfrån partiledarnas torgmötenra
oftafårnyhetssändningarnavalrörelsen.platser under I se se-

varandra. inteoch anklagarpartiledarna angriperkvenser där Ett
frånuttalandenihop kortaklippaovanligt journalistiskt är attgrepp

kollagetill slagssammanhanghämtade från olikaolika politiker ett
nyhetssändningarnavarandra.kritiserarpolitiker 1998Iöver som

kollage.form sådanaockså partiledardebatterna i TV iåtergavs av
från sammanhang in iuttalandenkollage, därDessa sätts ettett

samtaletdet politiska serieförstärker bilden äratt avenannat, av
sakfrågor.samtalattacker iän ettsnarare

ihopordkrig hänger avslutningsvisPolitikens karaktär näraav
politiska debatter.för valrörelsernasde villkor gällermed storasom

ellerordkrig,utsträckning justdebatter iscensätts iDessa stor som
"Duellenbatalj, med ordenduell,åtminstone som Vapen.enen

dettaexempletkanske det tydligastemellan Bildt och Persson var
karaktärliknandedebatter hadeandravalrörelseni men1998 även
tidningaroch Erikssonmindre utpräglat, Ekström 1999. Iän seom

valrörelsens"DuellenTV-nyheter lanseradesoch storasom en av
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händelser, viktig kamp mellan huvudmotståndare. olikatvå Påen
byggdes införspänningen denna avgörande händelse.sätt upp

Tabloiderna analyserade motståndarnas egenskaper. TV-nyheternaI
fick följa dem studion, starktin i uppmärksammade fo-väg av
tografer. studion de sedan vid bord och kampen kundeI möttes ett
börja. Partiledarna hade avgränsad tid dettasig vinnaattennu
slag. Debatten hade knappast karaktär samtal eller dialog utanav

kamp med orden, talet och retoriken främstasnarare en som vapen.
Atmosfären hela Duellen bidrog till detta. Efteråt analysera-runt
des partiledarnas återkommande fråganinsatser. Den Vemvar:

nyhetssändningarna fick redigerade kollage därvann I välse
valda fråndelar Duellen klipptes ihop gjordesättett attsom
debattens karaktär förstärktesordkrig ytterligare.träta,av

När medborgarna kommer till tals

iscensätta valrörelserAtt i medierna, och detatt rapportera om som
händer, samtidigt tilldela aktörer olika roller och identiteter.är att

tilldela då detsammaAtt inte hitta Med tilldelapå.är attsom menar
debatter, nyhetsinslag konstrueras sådantattsnarare etc. ett

identitetervissa medan andraprioriteras marginaliseras. Densätt att
fråga skall ställa vilka egenskaper kommer medborgarna,Iär:nu
väljarna, till tals nyheternai Vilka roller skapas för medborgarna
Vilka får medborgarna Vilka relationer mellanröster representera
politiker och väljare skapas

Vanligt TV-nyhetsjournalistikeniEtt låtaärgrepp att personer ur
allmänheten komma till tals, från finnsDetröstert.eX. gatan.som

genomgående TV-nyheternai de veckorna föresistatvåmönsterett
valet allmänheten kommer till tals det oftastNär1998. är röster som
uttrycker missnöje med politiken och politikerna,partierna som

litarinte politiker, tycker politikerna käbblar och i vissaattsom
fall medborgare framhåller de tänkerinte ochäven rösta.attsom

finnsDet inget i material förtalar dettavårt någotäratt nytt.som
kanVi liknande Mycket sällan i TV-1979.mönster möterettse

nyheterna vanliga medborgare aktiva politiken,iär ärsom som
politiskt intresserade, specifikaengagerade frågori eller deltar i po-
litiska samtal.

TV-nyheterna återkom berättelsenI den missnöjda allmän-om
heten fast olikagång gång i varianter. den serieI reportageav om
politiska skandaler gjorde septemberi med-Rapport 1998 ärsom
borgarna de misstror politiken, de iövervägersom att protestsom

ochinte eller blankt. Politikerna framträder antingen irösta rösta

56



CATHRIN ANDERSSONMATS EKSTRÖM OCH

förklarade skallanklagade och skyldiga, elleregenskap somav som
skandalerna.de många

fem före sändesAktuellt dagar valetI 1998 ett reportage som
socialdemokratin ochskillnaderna mellanillustrerade de ideologiska

Skillnadernamed utgångspunkt Nacka kommun.moderaterna i
konkret ocholika politiska alternativ tydliggjordesmellan ett

enligt tolkning,pedagogiskt implicit innebörd vårEnsätt. attvar,
och det finns tydliga alterna-skillnad vaddet gör röstar attman
följandeavslutades docktiv. Reportaget sätt:

politikernadel Nackabor vänder båda EnMenReportertext: ryggen.en
socialdemokratiskt hela liv.Folke sittipensionären röstatär som

röstadeIntervjuad IP: Jagperson sossarna
du dåJournalist Vad kommer i årJ: rösta

det blir blankt.IP: Inget,

Varför det

finns kan varken kom-kan det litalita inga jaginte på,IP: Man nån,
munalt eller rikspolitiskt.

ideologiska skillnaderVarför Aktuelltavslutade ett reportage om
Varför fickhuvudmotståndare detta justmellan valetstvå sättav

harberättelseavsluta avslutningenFolke Vireportaget vet att en
för helhet. Avslutningen kanbetydelse dess innebördstor som

förhålla till dettalar hur skallfungera lösning osssom omsom en
visats.som

flertalföre fannsTV-nyheterna de veckorna valetsistaI ett re-
kom till tals och uttryckte missnöjedär medborgare sittportage

sak.sak ochmed politikerna. DetDom säger gören en annan
bortglömda ändå.roll ochspelar ingen går ärröstarom

ska då lägga litarjag inte nån". "Det såpå. Jag"Vem ärrösten
varandratjafs fram tillbaka. klankarmycket och mest."Man ner

skapades barade medborgarnaBilden missnöjda inte genomav
också nyheternasfick komma till tals,de utan genompersoner som
opinionsundersökningar,tillrubriker och hänvisningarreportertext,

inbyggdmedborgarna ioch huvud den bildöver taget som varav
gjordehandling. Journalisterna sig inteövergripandereportagens

Nyheterna kom-för medborgarnassällan till tals missnöje. 15/ 9I
Bildt ochoffentligt samtal mellanmenterade reportertexten ett

klo-knappast blevföljande åhörarnaDaleus "Mensätt: även om
eftercenterledaren nöjd kupp.kare sinvar

medborgare uttryckte positivtfanns motbilder, sigDet även som
före-problematiserade depolitiken, eller inslag negativasomom
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ställningarna politiken. dessa motbilder representeradeMenom
undantag och flera fall integrerades de inslag helheti i i sinsom
likafullt bekräftade medborgarnas exempel.missnöje. Vi ettger

föreCirka vecka valet gjorde Aktuellt13/91998 ett reportageen
där forskare framhöllintervjuade politikerna för detattman en som

infriar löften. byggdes följandesina Reportaget sätt.mesta upp
inleddes med huvudrubrik och underrubrik bådaDet slogen en som

fast medborgarnas generella och samtidigt presenterademisstro
motbilden.

Väljarna tycker politiker lovar de hålla forskarekan hål-änatt mer men
ler med det. sändningens huvudrubriker.inte Enom av

Allmänhetens tilltro till politiker den allra bästa. Ofta litarinteär
väljarna helt enkelt löften. finns forskarepolitikernas detinte Men

politiker de flesta fall faktisktvisar håller vad domiattsom numera
lovar. Introduktionen till reportaget.

Efter följdedetta kort kollage där klippt ihop kortaett snuttarman
med politiker munhuggs med varandra. vill illustreraDetsom man
tycks käbblande politiker. Sedan under-SIFO-presenterasvara en
sökning andelen medborgarevisar de har litesägeratt attsom som
eller förtroendemycket lite för politiker har ökat till Två°/o.87 van-
liga fårmedborgare komma talstill i Dengatan reportaget.nu ena
sager:

har alla dom härVi skandalerna. politiker kanDet ärsett nog man
lita på.

andre får fråga fram-ljuset helhetDen i reportageten som av som
ledande eller förutsägbar.åtminstonestår någotsom

Journalist: Tycker du vallöftenpolitiker lämnar mycketatt
Medborgare: Jaa.
Journalist: löftendu dom håller allaTror att
Medborgare: det jag inte.Nää tror

Därefter forskarenuttalar faktiskt infriarsig politikersäger attsom
löften flesta fall.sina de exempel detta. Forskareni Han sägerger

också fårpolitiker delvis skylla själva de har dåligtsigatt att ett
rykte då de ofta anklaga varandra.sig avslu-Reportagetägnar att

sedan med till den bilden politikerna.negativaåtergångtas en av
Återigen får redigerat inslag med politiker sigägnarettse som

framstårvad anklagelser och käbbel.som som
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efter ifrågasättahär opinionsundersökningarnaVi inteär ute att
grund för nyhetsinslagen. anmärkningsvärt hög siffraDet ärsom en
SIFO-undersökningen och den förmedlas sakligtvisar ettsom

Aktuellt. bakgrund dessa siffror kan det ocksåMotsätt av av vara
fullt rimligt Aktuellt valt illustrera undersökningen med tvåatt att

uttrycker politiker. hellermisstro inteDetröster ärstan motsom
fel och politiker munhuggs. vill medvisa Visapåstå Detatt att
detta saker: förstaexempel det uppbyggttvå Förär äratt reportaget

sådant det huvudsak bild politikeni negativsättett att ger en av
det innehåller motbild. ochInledningen avslutningen,trots att en

det redigerade politikerkäbblet, journalistens val frågor till män-av
förniskorna uttryck olika val bidrar till denna bild.ärstan, som

det andra och det viktigaste del i serieFör är reportaget en en av- -
bekräftarnyhetsinslag medborgarnas vilkamissnöje. Frågan ärsom

medborgarroller detta blir representerade ellerintesättsom
underrepresenterade nyhetsjournalistiken människori i atti-Att
tydundersökningar uttrycker de litar politiker sak.inte äratt en

finns det olika förinte uttryck svenska medborgare iMen många att
praktiken har tilltro till det politiska systemet

förklaraskall då journalistiken utsträckningiHur såatt stor
ställa medborgarna politikerna; underbyggasigägnar att mot att

bilder ochnegativa politiker; medborgarna rolleniscensätta iattav
dem missnöjda, dem ellermisstro, inte ansvarigasom som men som

delaktiga förklaring till detta finner uppfatt-viktig enligtvi,En vår
den särskilda världsbild eller ideologi denning, i som genomsyrar

moderna professionaliserade jfrjournalistiken Eide Ekström1998,
och Nohrstedt har beskri-Petersson 1994. Petersson 19941996,

denna ideologi med begreppet journalismen. journalismens för-vit I
ståelse samhället finns Makthavarna politikerna,treav grupper:
vanligt folk och folketsjournalisterna. Journalisterna sidastår
och hjälper dem ställa makthavarna till Journalisterna äratt svars.

föradvokater allmänhet journalisternas hjälp riskerarutanen som
bli duperade. kritisera, avslöja och ställa makthavarna tillAttatt

den missnöjda allmänheten, blir enligtröstsamt attsvars, ge
denna världsbild för journalisterna avgörande uppgift det de-ien
mokratiska samhället.

Även finnstidningsmaterialet hel deli visatsom ovan en ar-
tiklar uttrycker politiker och det politiskamisstro mot syste-som

andelen medartiklar sådant innehåll mindreäven är änmet, om an-
delen inslag TV-nyheterna. framträderi tidningsmaterialet ocksåI
medborgarna andra roller vanliga de värdai såär äratt attsom pass
uppmärksamma. Vad syftar de där medborgareartiklarär
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tyckare och smakdomare.kommer till tals opinion, 1998som som
detta relativt vanligt ivar som ser pressen.

tyckareTabell Allmänheten kommer till tals elleropinion,som
smakdomare

16,51998 53 322 %av
10%1979 26 373av

20%1960 1 51av

framhållas siffrorna deskall tabellen inkluderar allai inteDet att
opinionsundersökningar, därartiklar ipresenterar mansom rena

grafiska figurer beskriver fördelningen mellan detpartierna. Finns
skillnader olika tidningardå väsentliga mellan Vi nöjernågra oss

här med förhållandena 1998.att se

tyckareTabell Allmänheten kommer till tals elleropinion,som
smakdomare olika tidningari

Nerikes Allehanda 42 33,3%14 av
SVD 0%0 48av

11,6%DN 435 av
Aftonbladet 23,2 %19 82av
Expressen 14,0%15 107av

förVad då typiskt de roller medborgarna har dessa artiklariär som
Siffrorna tabellerna inkluderar artiklar mycket olika karaktär, däri av

detta medmedborgarna också har helt olika roller. illustreraLåt oss
från Nerikes Allehanda ochexempel olika tidningarnågra två så som

Aftonbladet. specifikflera följde Nerikes AllehandaI reportage en
familj. framträddeFamiljen politiskt intresserad och engageradsom

olika frågor låg deras vardag.i Ettnära annat reportagesom egen
handlar framträder medborgareinvandrare och politiken. Härom

tveksamma de skall besvikna politiken,är rösta, ärsom om som
också de de självklart skall iPersonernasäger rösta.attmen som

politiskt intresserad och engageradrepresenterarreportaget en
fårytterligare ungdomaropinion. I möta ärett reportage som

politiskt särskiltengagerade och ungdomsparlament.startat ettsom
Även framträderNerikes Allehanda missnöjdai ärpersoner som
med politiken, medborgare finns representeradede imen som
tidningen under politisktvalrörelsens veckor ocksåsista är
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engagerade och intresserade. den regionaltidning fårstuderatI
således delvis bild medborgarens relation till politikenen annan av

den bild dominerade TV-nyheterna.i vilken dettamånIän som
gäller andra regional- och lokaltidningar kan uttalainteäven oss
om.

Även Aftonbladet kommeri tillprivatpersoner tals med sina
sakpolitiska frågor.åsikter i det typiska för AftonbladetMen mer

och allmänheten framträderExpressen rolleniäven är att som
tyckare eller smakdomare de får betygsätta de olika partiledarnasnär

partiledarutfrågningar,insatser i TV, i dueller och partiledardebatter.
roll bedömare partiledarnas TV-framträdandenDenna denärsom av

vanligaste.
överlägset vanligaste rollenDen allmänheten har i rapporte-som

ringen valrörelsen rollen aggregerad syftar dåopinion. Viärom som
alla artiklar opinionsundersökningar. fanns1960presenterarsom

sådanainga artiklar tidningsmaterial.i handladevårt °/o1979 5,9 av
artiklarna publicerade opinionsundersökningar. 1998om mot-var

siffrasvarande finns skillnader mellan de°/o. Det studera-20,5 stora
de tidningarna. Siffran för Aftonbladet föroch Nerikes°/o29,3var
Allehanda °/o.4,8

sammanfattningsvis, speciellaDet aspekter medborgarska-är, av
dominerar den medieradei valrörelsen. opinionsunder-Ipet som

sökningarna medborgarna aggregerad politikernaopinion iär en som
valrörelsens slutspurt kämpar dessa opinionerDet stårärom. som

spel. politiken flyttatGenom in och televisioneniatt mer mer
har rollen åskådare blivit allt väsentlig. TV-tittareSomsom mer
värderar i utsträckning efterpolitiken smak och underhåll-stor
ningsvärde. tabloiderna tycker TV-tittarna till partiledarnasI om
insatser i TV. träder fallockså framPersoner i vissa som represen-

för aktivt politiskt engagerad allmänhet, särskilt deni regio-tanter en
naltidning framförstuderat. allt TV-nyheterna dominerar dockI

bild allmänheten, allmänheten politikenmisstroren annan av som
politikerna och de politiska Medborgarnapartierna. dennaiär
journalistik del politikeninte avskilda från politiken.utanen av
Politiken politikerna, de kan bra eller då-representeras av som vara
liga sällan det de borde. politikerna ställsDetgör ärmen som som
till utvärderas och beskrivs skyldiga. Medborgarnasvars, som som
ställs inte till har politiska skyldigheter.inga den media-De Isvars.
liserade valrörelsen förstärks detta föreställningarvissasätt om
medborgarnas roll och relation till, politiken medan andra roller
och relationer marginaliseras. kapitel skall fokuseraI nästa en

relation mellan politiker och medborgare präglar mycketannan som
den medialiserade valrörelsen: Relationen mellan de strategiskaav
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objekt för övertal-och väljarnaväljarepolitikerna jagar somsom
ningskampanjer.

förobjektNär väljarna blir

reklamstrategier
politiskasatsade de partierna isamband med valrörelsen Sve-I 1998

genomförda valkam-professionelltmiljoner varderarige många
för valkam-kostnaderna socialdemokraternasde officiellapanjer

kronor. harmiljoner Kampanjernaexempelvispanj 43 succes-var
professionaliserade ochspecialiserade,blivit ochsivt me-mer mer

kampanjorgani-byggerdieanpassade. Partierna storauppnumera
reklamby-kampanjspecialister, de anlitarsärskildade harsationer,

vetenskapligademarknadsföringskonsulter, utnyttjarochråer
och opinionsundersökningar iutvärderingarundersökningar, strate-

medochNyqvist Resjögiska beslut Esaiasson 1998,1990, t.eX.
och Mancini 1996.Swanson

sfär. syftar dåflyttat reklamens primärtPolitiken har Vi intei
politikerpolitiska tal, ellerretoriska knepförekomsten i attav

poli-förkommunikativa strategiertillämpar olika Denövertyga.att
propagandanoch ingettiska retoriken, agitationen tvärtom.är nytt,

till detpolitiken isyftar ställetiDet är anpassatsatt egen-
och rekla-känner reklamensskap mediepubliker igen genresomav

deinflueras organi-har politiken låtitspråk. Samtidigt sig avmens
sfär.reklamensoch aktörer verksammma inomsationer ärsom

genrespecifikasärskilt tydligt denblir naturligtvis i rena"Detta
radio-bioreklam,form annonskampanjer,politiska reklamen i av

handlar ocksåhushållen detdirektreklam tillreklam, etc.. Men om
reklamensgrundläggandepolitiken meningi övertaratt meren

jfroch förtroendekänslorför skapa väcka positivaspråk image,att
Rekla-Diamond och Bates 1992.Postman Kern1986, 1989,t.eX.

dendelaroch prägelspråk sprider sinsig sätter stora avmens
för vadpolitiska kommunikationen.medialiserade Gränserna ärsom

flytande.blir delvisreklam och inte
utifrånutveckling detdennahar artikel analyseratiVi en annan

ochEkströmreklamanpassade politikens paradoxkallat den
sammanfattas följandeParadoxen kanEriksson För1999. sätt:

reklam-sfär utnyttjandetflyttat reklamenspolitik in i är aven som
politiskafram medkortsiktigt rationelltstrategier nåsätt attett

långsiktiga konsekvensernaoch väljare.budskap vinna De av en po-
språk ochreklamensutsträckning utnyttjarlitik allti störresom

förhåller till politi-medborgarnakan emellertid bli sigstrategier att
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ken de förhåller till reklam,sig dvs. med misstänksamhet,som annan
och utifrånmisstro "de skall inte de kan lura mig.mottot tro att

Paradoxen således det handlande för enskilda aktö-säger att som
framstår kortsiktigt rationellt, skapar icke avsedda och interer som

heller önskvärda sociala strukturer. kortsiktigt rationella syftarDet
då politikernas och partiernas strategiska reklamutnyttjasätt att
och marknadsföring. strukturella konsekvenserna syftarDe de
grundläggande relationer kommunikationen skapar mellansom po-
litiker och medborgare.

Politikens villkor har under decennier förändratssenare succes-
sådantsivt politikens karaktär reklam ochsättett att strate-av

giskt handlande förstärkts. peka sådana förändringar.Låt tvåoss
Utvecklingen alltmer opinionsleansligpoliti/e: Valrörelser-av en

och till delviss politiken mellan valen har under efter-ävenna
krigstiden utvecklats till bli kamp ständigtopinionen. Deatt en om
återkommande opinionsundersökningarna får genomslag istort me-
dierna. undersökningarDessa del skapandeti kortsiktigär en av en
politik, känslig för medial Väljarna harexponering. blivit mer
rörliga. Partiledarna blir ständigt påminda vilken betydelse derasom
framträdanden kan ha. politik blir fråga rörligaNär vinnaatten om

liggeropinioner till reklamensanpassningen språk och ett strate-
giskt handlande till hands.nära

Politikens allt starkare till medielogileen: Politikernaanpassning
kommunicerar med väljarna i utsträckning mediernas, ochstor
inte televisionens,minst villkor. Televisionen snabbt bildme-är ett
dium lämpar dåligt försig ingående föroch braargumentationsom
presentation starka budskap och bilder. Tillsammans med andraav
audiovisuella medier bidrar tillTV språk inriktatpremieraatt ett

skapa intryck, upplevelser och känslor. Själva konstruktionenatt av
politikerna mediepersonligheter har blivit föravgörande poli-som

framgångar.tiska
det finnsVi förknippadeåtminstone problem medatt tremenar

dessa förändringarsuccessiva politikens villkor. förstadetFörav
bidrar detta sakfrågornatill hamnar undantag den politiskaiatt
debatten. för valkampanjerna har det under deInom ramen senaste

decennierna utvecklats politisk marknadsföringtvå alltien som
utsträckning talar till människors känslor. tydligEnstörre annan

trend politikerna försöker framgång skapanå image.är att attgenom
Diamond och s.k. "Soft-sellBates emotional1992 attmenar
advertising, litar till vad känner de och hörnärmottagarensom ser
politikerna framträda, blivit allt viktigare sedan 60-taletmitten av

framåt.och takt med de ideologiska skiljelinjernaI minskar iatt
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förkänner devad väljarnaavgörandebetydelse blir det allt po-mer
tydligatrender i Sverige.ledarna.litiska Dessa är även

reklam,politikens ökade satsningarandra innebärdetFör
alltmedborgarna imarknadsföring och andra strategier störreatt

kommunikationsformsärskildobjekt.utsträckning tilltalas Ensom
typiska församtal.för politiskaframför andra former Detprioriteras

rollenkommunikationsform politikerna intardenna är stra-att som
objekt förtilltalasoch medborgarnamarknadsföraretegiska som

engageradepolitiskttilltalasMedborgarna intedessa strategier. som
förhåller till poli-medborgareRiskenmedborgare. är att osssom

till reklam.förhållabudskapentiska så är att ossvanasom
anpassade politiken ska-och till reklamenopinionskänsligaDen

ochför cynism.grunden politisk misstro Låtför det tredje ävenpar
hade Nyheterna TV4exempel.konkret Den 13/9 1998ettoss ge

förbetydelse"Storleken harmed följande rubrik: Nunyheten
sedanfortsätterAnkaret studionbräda Schyman." iskall Sahlin att

med följande ord:introducera reportaget

ochde borgerligavalrörelsen. Bådeför dagenhar ivaritVänstern ämnet
löften.populistiskaförhar utfärdatsocialdemokraterna varningar tunna

socialdemo-Gudrun Schyman dammarbetOch allt gåttnär annat nu
Sahlin.röstdragareförra valetskraterna Monastoraav

valt insocialdemokraternahandlarHela att taattreportaget nuom
frånväljarnaför locka tillbakavalrörelsenSahlin i vänsterpar-att
Sahlins medver-framför valaffischer.Sahlinfår bildertiet. Vi se

resultat "partistrategernasbeskrivsivalrörelsenkan ett avsom
Vänsterflyktenväljare.taktik för lockaöverväganden, attsom ren

profilerpopuläradärföroch detha skakat partiet ärsägs nusom
beskrivs.taktikfram. Sahlins särskilda Göran Persson ut-manas

taktik.frågandet skulleoch dementerartalar sig att en nyvara om
studiontaktik och strategi.framställs detinslaget IiMen ana-som

socialdemokraternasdetpolitisklyserar antasreporter varasomen
drag.taktiska

och ifinns andraLiknande inslag i TV-program Ju merpressen.
taktikpolitikenbeskrivsdesto tydligarevaldagen signärmar som

och"skall drasde intalas hur sistaoch strategi. Det rösternaom
valram-"den välbekantabudskap beskrivs ipolitikernas termer av

san".
grundhar naturligtvis sin ijournalisternaanalysDen görsom
denpolitiken fungerar ifungera.politikens såAtt görsätt att som

förvånashellerslutskede kanskevalrörelsens inte något över.är att
utsträck-alltemellertid politikendet iproblem blirEtt störreom
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får karaktärning och beskrivs taktik och Politikenstrategi.av, som,
befinner härsig dilemma. villkori valrörelseDe in-ett styrsom en
bjuder till strategiskt handlande. handlande hotar samtidigtDettaett
förtroendet för politiken och det journalistiknäringger en
präglad och ibland dennamisstro cynism. blir detsituationI svå-av

fram med ärli budska Politikerna blir de därnåatt ett t menatrare g p .försöker1 ulera allmänheten och 1° medbor blir1- desom mani P garna som
försökerpolitikerna lura.

emellertid förtalar bildenDet in olitikenär et attg som av p som
strategisk kamp väljareu vanligare valrörelseno n a n1998 änen ti-om var i

digare. analysen pressmaterialet räknade antalet artiklar därI av
politiken uttryckligt beskrevs sådansättett strate-mer som en
gisk kamp. Siffrorna för helt med siff-1998 överensstämmer nästan

för de andra valrörelserna.tvårorna

Tabell Andelen artiklar där politiken beskrivs10. strate-som en
gisk kamp väljareom

1998 13%42 322av
14,21979 53 373 °/oav

1960 15,7°/o8 51av

politiken får karaktärAtt strategisk kamp väljarna ochärav en om
har viktigtvarit inslag den medialiseradei valrörelsen. Dennaett as-
pekt valrörelsen kan förklarainte det minskadenågot1998 sättav
Valdeltagandet. detta fallvilket helsti viktig grundMen är som en
till den och kommermisstro cynism till uttryck under val-som en
rörelse. politikens inriktning bidrar knappast tillDenna minskaatt
avståndet mellan politiker och medborgare.

Sammanfattande kommentarer

den medialiserade valrörelsens finnai karaktär rimliga förkla-Kan
till detringar minskade Valdeltagandet det svenska riksdagsvaleti

valrörelsen olika bilder politiken fram-1998 I negativa1998 var av
trädande. Olika föruttryck politikenmisstro regelbundetmot var
återkommande medierna.i kallade politiska skandalernaDe så satte
relativt stark prägel valrörelsen medierna. Politiken ficki till en
del karaktär ordkrig knappast gjorde det lättare för väl-ettav som
jarna ställning. Medborgarna regelbundet rolleniscensattes iatt ta

de missnöjda. med undantag skandalerna sådanaMensom av var
bilder ungefärpolitiken lika framträdande 1979 1998. 1979av som
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internationellt perspektivhistoriskt ochvaldeltagandet i ettvar
avfärda hypotesendärigenommycket högt °/o. Kanca 91 att

politikenförstärkabidrog till misstrovalrörelsen 1998 motatt en
delta valenmänniskors Nej,också minskade motivation iattsom

säkra det.inteär
knappast bi-första konstatera valrörelsendet kanFör 1998att

politiken.medborgarnas tilltro till sådrog till öka Detatt var snarare
stöd. Politikenfick ytterligarebilderna politikende negativaatt av

komordkrig. medborgarnadelvis utpräglatiscensattes Närettsom
journalisternasföreträddanyheterna, själva ellertill tals i genom

förellerdet ofta rollen missnöjdaformuleringar, i utsattasomvar
politikerna.Medborgarna ställdespolitikernas strategier. mot

fanns undantag.förekom sällan. NaturligtvisUttalade motbilder
studerat där medbor-framför allt den regionaltidninggälldeDet

aktiva.ochintresseradeförekom roller politisktiäven somgare
förvänta minskat valdelta-rimligtknappast sigDet är att att ett

valrörelsernasplötsliga förändringarskall resultat igande ettvara av
valdeltagandetänka minskatkaraktär. rimligt sigDet är ettattmer

specifika händel-trendereffekt såväl långsiktiga som meravsom en
resultatet dennakanske det viktigastedetta perspektivI är avser.

fördjupadevalrörelsen ytterligarestudie 1998 än motver-att snarare
beskrivit.kade de tendenser som

debattenförstå den politiska iandra det väsentligtdetFör är att
mellan valrörelsenmarkanta skillnadensammanhang.sitt Den mest

deregeringsalternativen,andra studeratoch de två1998 är attsom
mycketoch ideologiska skiljelinjernasakpolitiska avsevärt mervar

den poli-framträdande prägladesotydliga och mindre 1998. 1979
strids-sakpolitiskatydliga ideologiska skiljelinjer,tiska debatten av

socialdemokratinregeringsmakten mellanfrågor och kampen om
oftaden uttaladeblocket. ordkrigen,och det borgerliga 1998 var

delåterkommande skandalerna, ipolitiken, demisstron mot en en
och tydligttydliga regeringsalternativvalrörelse saknade bådesom

medborgarepolitiska skiljelinjer.framträdande mångaFör som
bli käbbelriskerade debattenvalrörelsen osäkraredan innan attvar

ochpolitiken flyttatvilka merioch inget De sättannat. mer
fungera, bidra-haroch till TV-medietsTV, sätt snarastanpassats att
Ordkrig, eller mindreförstärka karaktärtill politikensgit att merav

uppträdanden och skådespel.underhållande
destuderatskillnad mellan de valrörelsernaviktigEn är atttre

underfick mediernaihändelserna 1998, stort utrymmestora som
och ideo-sakpolitiskaslutskede, handladevalrörelsens änannatom

och hennesSchymans städhjälpskillnader. handladelogiska Det om
hemarbe-uttalandeuttalanden handladeiTV. PerssonsDet omom
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tande småbarnsföräldrar partiledarutfrågning. handladei Deten om
Loket programledare och den bataljen mellani TVstorasom om

och Bildt. handladePersson lyckades bästDet iTV.om vem som
hade flyttatpolitiken helti TV de tidi-i1998 sätt änett annat

valrörelserna. kundeTV-programmen eller mindregare vara mer
underhållande jämförelse med valrörelsen erbjöd dei 1979men
knappast väljarna lika tydliga alternativ ställning till. kanDettaatt ta
mycket väl ha bidragit till väljare upplevde det detmångaatt attsom

gjorde skillnadinte vilka de röstadenågon på.större
denna har för politikens medialise-I uppsats argumenterat att
också bidrar till politikens sekularisering.ring Politiken, valrörelsen

och själva valet, avheligas valrörelsen blir del kom-när en av samma
munikationssystem och underhåll-såpoperor, pratprogramsom
ningsprogram allehanda slag. Valrörelsen flyktigtblir del ettav en av
flöde budskap, bildkollage, skådespel och tillfälliga upplevelser.av
Med sekulariseringen följer valrörelsen och valet successivtatt ten-
derar förlora ceremoniella och rituella karaktär;sin karaktärsinatt

särskilt viktig och från vardagen avvikande händelse högtidav som
befolkningensamlar självklart Tillsammans medsätt.ett norm-

förändringar samhället,i minskad tilltro till auktoriteter, kanen
detta bidra till det blir mindre självklart jfroch röstaatt att
Westholms och Teorells denna bok.iuppsats

valrörelse publik kan del mediernaDen i ärta natur-som av
ligtvis resultat såväl politikernas medieproducenternasett av som
och journalisternas agerande specifiki historisk situation. Deten
faktum lagt tyngdpunkten mediernas och journalistikensatt

fungera skall tolkas politikernainte barasätt att att attsom menar
spel de har för,marionetter i inte något Enär tvärtom.ett ansvar

viktig aspekt politikens medialisering politikernasjustärav anpass-
till, ochning massmedierna.utnyttja, kommer bl.a. tillDettasätt att

uttryck allt professionaliseradei partiernas kampanjstrategier.mer
Politikernas dilemma dock, enligt uppfattning, fördetvårär att som
de enskilda aktörerna framstår kortsiktigt rationellt, att t.ex.som

hårt kampanjer och massmediala uppträdanden, lång siktsatsa
bidrar till underminera medborgarnas förtroende för politiken.att

kort sikt rationella lång sikt icke önskvärda effekter.Det ger
har kallat för den medialiseradeDetta politikens paradox

Ekström och Eriksson 1999.
har dennaVi i diskuterat tänkbara förklaringar tilluppsats ett

minskat valdeltagande. låt glömmainte också kanMen attoss
fråganställa Vad kommer det sig i Sverigesätt:ett annat att

sedan 1960-talet och under flera haftdecennier högt valdelta-såett
gande under lång tid kring Inglehart dem90°/o. 1999 är en av
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samhället präglasför det senmodernaargumenterat att av ensom
för bl.a. politikerminskad tilltro till och respekt auktoriteter men

förfortsatt för demokratin. uttryck dettastöd Ett är,ett menar
medbor-förloratIngelhart, de politiska partierna sitt överatt grepp

ochsjälvklart ochdet längreinte rösta män-är att attattgarna,
andra formerkanaliserar politiskaniskor sitt i änengagemang ge-

Forskningen talaroch etablerade politiska institutioner.partiernom
funnits ganska utbredd riktadför det misstroockså motatt par-en

länderoch andraoch de politiska i Sverige itierna institutionerna
Miller och Listhaugunder flera decennier Holmberg 1999.1999,

frågan: kommerUtifrån förefaller det rimligt ställadetta sig Huratt
Valdeltagandet detta högtdet varit i Sverigesig såatt trots

kraftigt valetfaktum Valdeltagandet minskade relativt iDet att
nödvändigtvis skall be-innebär heller valdeltagandetinte1998 att

perspektiv Valdeltagandettraktas lågt. internationellt iI ärettsom
Över dehögt.knappast lågtSverige 80 röst-procentutan snarare av

ochberättigade medborgarna valde allt mångaHurrösta.trots att
medhändelser eller samhällsinstitutioner kan räknaandra enskilda

populä-från medborgarna de allrasådan uppslutning Inte mestens
festivalerna urbanabiofilmerna, eller vilkaTV-programmen,ra

sådan uppslut-attraktioner helst kan komma närheteni av ensom
kan mycket väl tolkasvaldeltagandening. %Ett 80över ettsom

har för-politiskatecken det demokratiska i Sverigeatt systemet
hållandevis hög legitimitet.

problem. Politikernasdetta innebär det saknasinteMen attnu
ifrågasatt. Medborgarnasoch de politiska legitimitetpartiernas är

avskildhet. Politi-präglas delvis ochrelation till politiken misstroav
de borde, sakblir de där detkerna inte gör sägersom enuppe som

för väljare.strategisktoch vinnanågotgör attannat, som agerar
försöktPolitiken blir skådespel. har detta kapitel VisaVi i attett

flertalmedialisering förknippad med strukturellapolitikens är ett
medborgare ochförhållanden förstärker dessa relationer mellansom

företrädare. relationer tilldet politiska Medborgarnassystemets po-
för hur de politiska samtalen, den poli-litiken delvis uttryckär ett

kommunikationsformerfungerar. Olikatiska kommunikationen,
infördeltagarna olika roller. särskilderbjuder utmaningDet är en

former för kan bidrarframtiden utveckla de politiska samtalatt som
Politiker och med-till motverka de tendenser pekat på.att som

borgare har här ett gemensamt ansvar.
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Noter

Angående begreppet medialisering Asp 1990.se
2 och skrifternaSe Norris och från1999 Demokratiutredningen.1 24t.ex. nr
3 förDetta inom diskursanalysens teoretiska och metodologiskagörs ramen
perspektiv, Dijk Fairclough Fairclough och Wodak1988, 1995, 1997.t.ex.se van

analyserasTexterna dels med avseende det Dijk kallar semantiskavan macro-
strukturer, dvs. den övergripande handlingen. kommerDenna vanligen till uttryck

rubriker ochi ingresser, också den berättelse utifråni vilken ärmen texten
organiserad. Texterna analyseras också med avseende specifika ordval,mer
formuleringar, bilder och de implicita föreställningar politiken dessaetc. om som
uttrycker. viktig sak också studera deEn roller och identiteterär att som repro-
duceras de vilka politiska samtal, ochintervjuer debatter iscensätts isättgenom
medierna. det viktigt studera bådeHär journalistikens och politikens maktär att

och till, de medialiseradeanpassning politiska samtalens strukturer.över,
4 de kvantitativa analyserna frånFör strukturerat kodschema.utgår Dettaett
kodschema innefattar analyser rubriker tidningarnas förstasidor, rubrikerav

tidningeninne i artikeltexterna. urskiljer här detVi den huvudsakligaärsamt som
handlingen starka inslag i kodschema användsSamma vid analysernasamt texterna.

tv-nyheterna. Kodschemat innehåller mängd variabler politikenav t.ex.en om
ståndpunkt sakfrågori opinionsundersökningn u allmän-27 personporträtt",som , ,heten kommer till tals opinion, "politiker eller politiken misstros" Ensom etc.

rubrik eller artikel kan värdet starkt inslag flera variabler,i kantexten t.ex.
artikel partiledare politisk tv-debatt fokuserai såväl politikern:en om en en

ñamträdande, där kan finnas inslag samtidigt sakpoliti/eenmisstro återges.av som
5 debattartikel NyheterI i Dagens juli kritiserade professorn14 1998 ien stats-
vetenskap Leif både socialdemokratinLewin och för de tydligaintecentern att gav
besked regeringsfrågan frågani och i eventuellt framtida samarbete. Närettom

undvikerpartierna väljarna tydliga alternativ ställning till, för sedanatt att tage att
uppgörelser slutnainom ökar detta enligt Lewin misstroendet poli-göra rum, mot

tikerna.
6 finns naturligtvisDet tolkningsproblem då skall handlaravgöra textman om en

sakfrågor eller dockinte. Vi tillräckligtvarit konsekventa i våraom attmenar
bedömningar för det skall meningsfullt jämföra tid. börDäremotöveratt attvara

försiktig med jämföra siffror från olika studier.attman vara
7Definitionen valrörelsens händelser bygger samlad bedömningstoraav en av
hela det material studerat dvs. både TV-nyheter, och tabloidpress.morgon-
8 denna beskrivning hämtad frånJust utförlig analys denna duell iär en mer av
Ekström och Eriksson 1999.
9 likafullt hade valprogram relativt högaMen tittarsiffror. Ochmånga skall inte
glömma televisionen också har potential skapa och inlevelseatt atten engagemang

knappast andra medier har Ekströmnågra 1999.som
° finns skillnader mellanDet tidningarna. tidning väljerEn SVD intet.ex.som

sakpolitiska analyser utifrån TV-programmen utsträckningioväntat göra störreatt
kvällstidningarna. Analysen följer här inkluderar artiklar inteän ävensom som

tabell vilkeningår i enbart baseras artiklar publicerades de3 sistatvåsom
föreveckorna valet, metodavsnittetse ovan.
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skillnader bara blirfinnas betydandel kvantifieringar kan dockBakom dessa som
textanalyser.vid kvalitativatydliga mer

allsidigobjektiv, saklig,z har hurmed dettaObservera inte någotsagtatt om
studiefråga dennaempirisk irealitetenjournalistiken i Detta ärär. sometc. en

anspråk besvara.inte någragör att
Även detspråkliga13 tillämpar sådana strategierden vetenskapliga ärmengenren

för dennainte ämnet uppsats.
och ErikssonH delvis Ekströmbygger 1999.avsnittDetta

begränsad del valrörelsen15 det iviktigt komma ihågDet ärär att me-att aven
sannolikt ha blivit delvisstudie. Bilden skulleundersökt dennadierna isom

regionala medierna.vid de lokala ochstället lagt viktannorlunda i störreom
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Utanför demokratin
Om det minskade valdeltagandets
sociala och politiska rötter

Martin Bennulf och Per Hedberg

Andelen röstande svenska riksdagsvali högst Då1976. rös-var som
tade valmanskåren. Allt sedan 1920-talet hade valdel-91,8 procent av
tagandet ökat. och med 1970-talets höga Valdeltagande placeradeI sig

ländernaSverige med det högsta Valdeltagandet hela Värl-iettsom av
den.

Sedan har Valdeltagandet sjunkit. Nedgången har fortgått1976 i
förstatvå nedgången skeddeDen mellan och1985etapper. stora

val; minskning från tillårs Nedgången1988 89,9 86,0en procent.
återhämtades aldrig. späddes ytterligareDen mellan och1994

då enbart Väljarna valde riksdagsvalet.i1998, 81,4 röstaprocent attav
kraftigasteden nedgången modernDet i svensk politisk historia.är

Valresultatet innebar röstberättigade svenska1998 1 228 541att
medborgare avstod rättighetsin riksdagsvalet, och sof-iröstaatt att
fan blev det tredje partiet i har vidSverige. Sverige ingångenstörsta
till 2000-talet valdeltagande får tillbaka till 1950-taletett som
för finna motsvarighet till. det tillhör fortfa-Men Sverigeatt trots
rande de demokratier världen hari relativt högt Valdel-en av ettsom
tagande. Valdeltagande endast förunnat knappt80över ärprocent ett
40-tal länder. Räknar det genomsnittliga Valdeltagandet under
hela efterkrigstiden återfinns bland deSverige länder hartjugo som
det allra högsta Valdeltagandet

den politiska debatten har detI i Sverige lägre Valdeltagandet 1998
diskuterats katastrof.i Allvaret debatten kan sökasi i minsttermer av
fyra skäl det första finns det trend sjunkandeFör valdel-en svag av
tagande de etableradei västerländska demokratiernaå det andraFör
har Valdeltagandet dei svenska val genomförts till EU-parla-två som

och lyckats locka hälfteninte de röstberätti-1995 1999mentet ens av
gade till valurnorna respektive det41,6 tredjepr0cent.4 För38,8 var

75



UTANFÖR DEMOKRATIN

och denmellanValdeltagandetminskningen 19981994 störstaav
fjärde harriksdagsval. det i Sverigesvensktnågonsin i Förett

Väljarbeteendehaft förändrattrendsedan länge oroat.somaven
förförtroendetminskar,medlemmar de politiska partiernaAndelen i

minskar. Partiby-väljarnaochpolitiker sjunker partiernas grepp om
har ökat.5och röstsplittringten

fenomen.unikt svensktframtidför demokratins ingetOron är
femdärvid Uppsala universitethölls seminariumHösten 1999 ett

demokratins till-presenteradedemokratiforskare sinledande syn
ofThebenämntstånd Världen. Seminariet Democracy".i Futurevar
statsvetenskap,fråga de fem skytteanska iForskarna pristagarnai var

Robert Dahl,samhällsvetenskapen, Avärldens pris inom Juanstörsta
och ElinorArend Lijphart, Alexander OstromLinz, George som

förenade demVadaspekter demokratin.talade olika varsomavom
särskilt dessframtid; kanskeför demokratinssamtliga oroade sigatt

perspektivdettademokratierna.framtid de relativti Settsett urunga
etablerade demokra-Valdeltagandet dedet sjunkande iocksåär mer

hjälpa tillallaoroande. budskap måstetierna Pristagarnas attvar
fortlevnad.för demokratinsoch kämpa

hållersvenska demokratinValdeltagandet denInnebär det lägre att
socialautsträckning olikalika iurholkas Sker nedgången i storatt
kanbefolkningensärskildaeller det iär somavgruppergrupper

eftervalsdebattenfinna särskilt markanta nedgångar I argumentera-
aktivicke-röstandet handladeför det ökandedes såväl pro-att om en

effekt ellerdet apatidet politiska attsystemettest mot var en avsom
Är detuppgivenhet Väljargrupper. såi vissa att resurssvagagruppen

demokratiskautanför denaktivt väljer ställamedborgare sigatt
utanför arbets-känslaneller detbeslutsprocessen såär attatt varaav

medföreller liknandesamhällsgemenskapenmarknaden, röst-att
fler medborgaremeningslös för alltuppfattas Såhandlingen som

Varförmed detalat intemotiverade icke-röstarehär några rös-som
det där.tänkte iriksdagsvalet jagtade Hari "Jag1998: att tusanger

och hållerbättre. bara lovar inteförtroendet. blir inte DeDettappat
broderskap ochdålig solidaritet, jäm-löftena röstade7Jag p.g.a..

likhet.7

ValdeltagandetfaktorerVilka styr

lyft fram olikaValdeltagande har bl.a.Tidigare forskning tre typerom
vidbeslutförklaringar till Väljarensfaktorer Viktiga röstaattav som

Medförsta Väljarensvaltillfälle.respektive Den egna resurser.avser
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kunskap, utbildning och inkomstnivå. detFört.ex.resurser avses
andra handlar det väljarens mobilisering betydelseni att taom egen
till budskap förmedladesig och massmedier valrörel-partier it.ex.av

faktorertredje behandlar olika faktorer,politiskaDen typenserna. av
uppfattningarväljarnas den rösthandlingens betydelse.t.ex. av egna

Uppfattar väljaren försin oväsentlig valutgången eller poli-röst som
tikens utformning tenderar han rösthandlingen högreiavståatt
utsträckning uppfattarväljare den bety-än röstenen som egna som
delsefull för valutgången eller politikens utformning faktorDenna
analyseras bokens kapiteli Teorell och AndersJan West-nästa av
holm. skall istället koncentreraVi delmängd deoss en annan av
politiska faktorerna har med väljarnas för poli-intressegöraattsom

och deras förtik de politiska detpartierna. Kant.ex.engagemang
det politiskt frånmedveten handlingså avståäratt att attvara en

Väljare politiker ochinte misstrorösta partierröstar motsom p.g.a
uttryck för åsikt välja allmänna Val.inte iröstaatt attger en genom

Mark Franklin har analyserat Valdeltagandet demokratierN i 37
framkommer till individuella faktorer socialaHan att som resurser

och politiskt du rik fattig,eller politiskt intresse-ärengagemang, om
rad eller ointresserad, spelar förroll huruvida enskild väljare deltaren

nationellt val eller faktorer,i andra kulturella skillna-inte. Menett att
der mellan länder, skillnader mellan politiska och valsystem,system

viktigare faktorer för förklara graden valdelta-variation iär att av
gande mellan olika länder. duHuruvida svensk eller ameri-är, t.ex.,
kan förklarar länderkomperativ analysi statistiski meningen mer om
du eller förinte väljarens ellerintresse ointresseröstar röstar, än t.ex.
politik.

Valdeltagande högre länder medi proportionellt valsystem ochär
med röstplikt. också för Valdeltagandet valetDet är gynnsamt om
hålls söndagar och det finns möjlighet till poströstning. Närom
jämför valdeltagande mellan olika faktorländer ocksåär en som
Franklin benämner "electoral saliency, valets betydelse, viktig. I
länder där valet spelar roll för hur landet kommerutgången storav en

kan räkna med högre valdeltagande. Schweiz ochatt styras ett
brukar framhållas exempel länder där parlamentsvalenUSA som

väljarperspektiv mindre betydelsefulla salient. Utgångenärur av
folkomröstningar och harpresidentval inverkan hur destörret.ex.

politiska besluten Schweiz Därföroch kommer formas.i USA äratt
parlamentsvalen mindre betydelsefulla och väljarna stimuleras i min-
dre grad delta dessa val.iatt

sjunkande Valdeltagandet förklaraskan knappastDet i Sverige av
faktorerde förklararFranklin de viktiga.visat Demestsom vara sna-
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fortfa-varför Valdeltagandet, jämfört med andra länder,mångarare
söndagar, har möjlighetrande relativt högt Vii Sverige.är röstar

proportionellt valsystem och har,till har åtmins-poströstning, ett
betydelsefulla denna har detformell val. ii mening, meningItone

valdeltagandemöjligheten till högt i Sverige.maximeratnärmaste ett
lyfter fram betydelse-saknar faktor FranklinSverigeI somen som

full för valdeltagande, nämligen röstplikt. länder medhögt I röst-ett
jämför-procentenheter högreplikt ligger Valdeltagandet cirka i7 än

förklaringen tillbara länder röstplikt. har alltsåVi svårt att attutan se
finnanedgången Valdeltagandet mellan och skulle ii stå1994 1998 att

faktorer eftersom ändrat Valsättdenna inte ivårt någratyp avav
Valperioden.dessa avseenden under

förändringar det svenska valsystemet mellanhar ändå skettTvå i
första introduk-och det innebar Valetvalen För1998. 19981994 en

förpersonvalsinslag vid svenska riksdagsval och det andration av
förändringarförändring Valperiodernas längd. dessaskedde i Kanen

introduktionenha inneburit lägre valdeltagande Omett av person-
upplevde valetvalsinslag valsättet exempelvis innebar väljarnai att

kompliceradekrångligare eller enskilda personvalskampanjerattsom
effekt Valdeltagandet.för detpartivalet väljarna kan negativen

finns människors åsikt personvalet ochkoppling mellanDet omen
frånanalys data valundersök-valdeltagande, den Enär svag. avmen

väljare tillvid handen bland positivaningen 1998 att per-som varger
jämförtValdeltagandet högresonvalssystemet något 85 procentvar

med de inställda till personvalssystemetnegativt 75 pro-som var
skulle, förutökning valperiodens längd mellan valenEncent. av

valdeltagandedet andra, diskuteras förklaring till lägrekunna ettsom
utökning valperiodens längd innebar partiernasatt greppom en av

vadväljarna mellanvalsperioden minskadei än än ärmer somom
nämligenbrukligt under kortare period mellan valen. Vi attveten

kraft väljarna. samband medvalrörelser har mobiliserande I etten
anhängareriksdagsval ökar andelen väljare känner sigt.ex. somsom

sådan partimobi-jämfört med tiden mellan valen.till parti Närett en
fler väljarelisering återkommer lika ofta kan det möjligtinte attvara

därför hittafotfästet och harhinner det politiska svårare atttappa
överhuvudtaget till de röstandestillbaks till och kanskesitt" parti

faktorskara. Enligt denna tanke skulle valtäta utgöra en gynnsam
kanför bibehålla högt valdeltagande. Men resonemangetettatt

tillAlltför val skulle kunna bidramycket väl vändas på. trött-täta en
ochhetsfaktor innebär Valdeltagandet sjunker. Mellan 1994attsom

fyra tillfällen; allmänna valengick till val vidi Sverige 1994,1998
Europaparlementsvaletfolkomröstningen EU-medlemskap 1994,om
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och de allmänna valen huruvida sådan trötthets-Men1995 1998. en
faktor och har påverkat Valdeltagandet tillåter dess-existerar 1998

data undersöka.våravärre attoss
Valdeltagandet alltså tillbaka återfin-nivåär närmasten som
vid ordinarie riksdagsval tillbakalångt alltså vidså 1956,ner som en
då hafttid TVzn genombrott och då delinte sittännut.ex. storen

bland de svenska kvinnorna etablerat arbetsmarkna-inte sigännu
den. hade då samhälle och valrörelser heltVi änett artav annan
idag. Och liknande strukturella förändringar landet genomgåttsom

inträffatsedan 1950-talet har naturligtvis mellan valen ochinte 1994
förändringarSamhällsomdaning eller valsystem kani vårt1998.

förklaraknappast det lägre Valdeltagandet Förklaringen måste1998.
således sökas håll. Sådana förklaringar eftersökaskan längsannat

förstahuvudlinjer. det hos och valrörelserna.partiernatvå iFör Var
valrörelsen mindre spännande och mindre engagerande tidi-1998 än

medpartierna budskap till väljarna,sinagare Var nåsämre att ut
därför hade finna skillnader mellan och där-partiernasvårare attsom

för bedömde det mindre Viktigt det andra kanrösta Förattsom
Ärförklaringar sökas individnivå bland väljarna själva. det så att en

allt högre andel svenskar upplever de utanför samhället,ståratt
de arbetslösa eller andra därför finnerskäl, ochäratt t.ex.genom av

det meningslöst väljarnas socioekono-Vi irösta.att vet att resurser
miska och deras politiska kopplat till benägen-ärtermer engagemang
heten rösta.att

det dags med systematiska analyser sådanaituInnan är att ta av
påverkansfaktorer kortfattatmöjliga skall redogöra för valet 1998

och väljarströmmarna samband med det. skall jämförai Vi i viss mån
med andra val och beskriva väljarnas politiska och hurengagemang

uppfattadede valrörelsen Därefter behandlar frågan soci-1998. om
faktorersala betydelse för Valdeltagandet hur icke-röstarnasamt

förklararsjälva val blir studera kopp-sitt inte Nästarösta.att steg att
lingen mellan faktorer Därefterpolitiska och valdeltagande. analyse-

hur faktorer faktorersociala och politiska påver-sammantagetrar
kar Valdeltagandet samlad modell, och diskuterar vadi en som var
speciellt med Valdeltagandet jämfört med tidigare val. Avslut-1998

skall begrunda vilka konsekvenserningsvis det sjunkandenågot
Valdeltagandet kan tänkas ha för det svenska demokratiska systemet.
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Material

riksdagsvalredovisade Valdeltagandet svenskahär analyserna iDe av
genomförts Statistiskabygger de valundersökningar cen-som av

från Statsvetenskapliga vidtralbyrån och forskare institutionen
riksdagsvalet harGöteborgs Allt sedan intervjuun-universitet. 1956

röstberättigade svenskarmed omfattande urvaldersökningar av
folkomröstningarnagenomförts ordinarie riksdagsval, vidvid varje

kärnkraft de valen till Europaparlamen-och vidATP, tvåEUsamtom
studier ochTillsammans med motsvarande ii USA Norge utgörtet.

och omfattandesvenska valundersökningarna de bästade mate-mest
Valforsk-världen för analyser val och väljarbeteende.rialen i av

Göteborgs kompletterarvid universitet sinaningsprogrammet stu-
kandidaterna, riksdagsleda-dier väljarna med analyser partierna,av av

för helhetsgreppoch massmedia opinions-nåmöterna att ett om
möjlighetbildningen den demokratin. har alltsårepresentativa Vii

valdeltagande ändaförändringar olika samhällsgruppersispåraatt
emellertidde flesta kommande analysernatillbaka till I1956. avser

för det val då Valdeltagandet stodstartpunkt tidsserierna ivårtaatt
högst, 1976.som

flesta andra samhällsve-Analyser väljarbeteende destöter, somav
metodpro-forskningsproblem, antal besvärligatenskapliga ett

införförsta det bortfall ställsblem. gällerEtt att personergenom
urval från ställainkluderats slumpmässigai våra avstår att uppsom

Bortfallet har ökatför intervjuundersökningarintervju. i översett en
flesta tillfrågadesfemtiotalet ställde de allralängre tidsperiod. På som
räkna med minstintervjuas.SCB måsteNumera attattav upp

femtedel avböjer ställadryg de tilltänkta intervjupersonerna atten av
för från urvalet skedde helt slumpmäs-avhoppenintervju. Omupp

problemen med bliskulle representativitetsigt inte så Menstora.
jämförbara deför fullt medde ställer intervju inte ärvet att uppsom

Bortfallet snedvrider avseendenställer i vissainte våraupp.som
medmedför Valdeltagandet överskattas ochresultat. iDet attt.ex. att

politiskt oengagerade andrabland Ettär störresvarsvägran personer.
uppfat-beteenden deproblem tenderarär att att rapporterapersoner

utfört dem,politiskt korrekta de inte röst-även t.ex.tar som om
ning.

frågan huru-analys andelen väljare svaradeVid rätten av som
vallängden förjämfört med uppgiften val-vida de röstade eller iinte

kan Donald Granberg ochundersökningarna Sören1956-1988
tillfrågadesamtligaHolmberg mellan ochvisa 96 98att procent av

siffra för undersökninghar korrekt. Motsvarande års1998svarat var
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bland inteAndelen felsvar röstat.97 är störstprocent. personer som
icke-rös-fjärdedelcirkaoch HolmbergEnligt Granberg avensvarar

felaktigt de i intervjuerna.röstatatttarna
valforskning-medkontrolleramöjligaBåda dessa problem är att

val-särskild studiegenomför valvidväljardata. varjeSCB avenens
och samlartill vallängderna ininnebärdeltagandet går utatt mansom

ValundersökningensValdeltagandet. inter-uppgifter faktiskadetom
intervjuaddärförstudie; varjedennaingår ivjupersoner vet om

överskat-urvalsförfarandetRedaneller ifaktiskt har röstatperson
medröstande kommerfleremellertid aningröstningen något. Entas

befolkningenfaktisktde iurvalvalundersökningarnasi röstarän som
bortfal-ytterligareförvärras problemethelhet. Sedan attgenomsom

deltagande väljare.bland Omhögre bland icke-röstarelet änär
skulle alltsåokorrigeraderesultatpublicerade valundersökningarnas

dettafaktiskt Ocksåhögre vad detframståValdeltagandet än var.som
förvikterapplicera s.k.åtgärda.problem Detgår gör attatt genom

frångenomförs.statistiska analyseralla Svaret somen personsom
frånmedanöverskattats,eftersomned röstningviktasröstat svaren

underskattat dem.eftersomviktasicke-röstare upp
intervjuade och icke-blandolikavaldeltagandeSkevheten i är stor

analyser,Eftersom i vissaundersökningarna.intervjuade de olikai
kanintervjuade kön,registeruppgifter för icke-där har t.ex.även

Vik-använder olikaanalysernaurvalspersonerinkludera samtliga i
viktfak-avböjtoch dem intervju. Deför dem intervjuatster somsom

appendix.redovisas ianväntstorer som

1998Riksdagsvalet
katastrofvaletklassificeratsredanRiksdagsvalet har1998 som

sällan utpekasValdeltagandet.kraftiga nedgångenden i Intep.g.a.
onda. gicktill det inteDåtill EU-parlamentetvalet 1995 rotensom

vallokalen.röstberättigade tillhälften de Hypotesen är attavens
riksdagsvalet.har sigsmittatbeslutet inte 1995 ävenröstaatt av

meddefrukten kändeden förbjudnasmakatVäljare attnusom
hemmakunde sågång. Isen sägaännu attstanna vargott samvete en

analyserassmittoeffekt kommer intetänkbarabruten." Denna att
analyserasiställetkapitel. kommerdettai Dennärmare att annan

Westholm.AndersTeorell ochdenna bokplats i Janav
Är denlågtbetraktaValdeltagandetverkligen så1998 attatt som

berätti-betraktasdebatten kankatastrofstämning råder i somsom
politiskahuruvida väljarnasundersökagad Nedan skall engage-
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har förändrats drastisktnågot mellan och1994 1998.sättmang
helt enkeltFrågan det finns uppenbar orsak tillnågon detär om

minskade valdeltagande ljuset långsiktigai fråntrender tidi-1998 av
val.gare

Huruvida det lägre Valdeltagandet skall bedömas oroväck-som
ande lågt, eller beror delvisinte, vilka väljare hemma.stannatsom
Forskningen svenska väljare har fleravisat betydande skillna-om
der väljarnasi beteende anlägger lite längre tidsperspektiv.ettom
Flera trender pekar partiernas väljarnasammantaget att grepp om
har minskat kraftigt sedan 1950-talet. Graden partiidentifikationav

visar sådan trend.1956-1998 t.ex. en
Allt färre svenskar uppfattar självasig anhängare poli-ettsom av

tiskt Andelenparti. svenska väljare betraktar anhäng-sigsom som
politiskt har frånparti minskat till65 1968 42ettare av procent pro-

Tillbakagångenår från valdeltagandets30 1998. toppårcent senare
hela procentenheter.1976 19är

andra trendEn visar partiernas väljarna harattsom grepp om
minskat väljarna bestämmer mycketsig för vilketär partiatt senare
de skall vad de gjorde 1960-talet. harPartierna alltmerrösta än
blivit utlämnade händelser valrörelsernai eftersom väljarna
bestämmer alltsig Valrörelserna har blivit viktigare. finnsDetsenare.

vinster och förluster för partierna valspurten.i Ande-större göraatt
len väljare bestämmer sitt partival under valrörelserna har ökatsom
från till hela18 Holmbergs1964 Sören58 1998.procent procent ana-
lyser ocksåvisar andelen väljare byter mellan val harparti tvåatt som
ökat liksom andelen väljare byter underparti valrörelsen. Röst-som
splittring, olika riksdagsvalpartier i och kommunal-röstaatt t.ex.
val, också fenomen frammarsch.är ett

Det inte uteslutet del det sjunkande Valdeltagandetär att en av
finnastår i partiernas minskade väljarna. mindre väl-att grepp om

kännerjarna sig anhängare till särskilda destopartier rimligaresom
förefaller det väljainte valdagen.något sviker dåMan partisys-att

helhet, kärinte gammal vän.temet som en
Misstroende partier och politiker har ökat ochi Sverigemot

trendbrottnågot till data.inte ökadi1998 misstroEnsyns mot
politiker inte unikt svenskt fenomen. harDetär iävenett noterats
andra länder under 1970-talet. vad till delMen specielltärsom en
svenskt politikermisstron har fortsatt öka underär 1980-ävenatt att
och 199O-talen.26 Alla s.k. politiska affärer tycks ha sina ispårsatt
väljarnas förtroende för och politiker."partier

självrapporteradeDet politiska harintresset sedan legat1976
förhållandevis stabil sambandnivå i med valrörelserna. kanManen
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och jäm-avtagande politiskt intresse 19981988skönjadock ett svagt
antydakunnaskulleval, vilketföregåenderespektivemedfört en

politiskaoch det intres-omfattningvaldeltagandetsmellankoppling
politiskaför dettillbakagångenminimalavalmanskåren. Deniset

den iinnebar nivånvaletsamband medi 1998intresset motsvararatt
politiskaför detbetyder nivånmed valetsamband Det1976. att

rekordsvenskt iriksdagsval därdetidentisk iintresset är noterat
tillbaka-denval däroch detvaldeltagande i största1976 noterat

detinnebär svårtvaldeltagandet Det1998.någonsin i ärgången att
valdeltagandeochpolitisktmellan intressekopplingklarfinnaatt en

starkafinna ganskamedräknarindividnivåkollektiv nivå. På att
valdeltagande.ochpolitiskt intressesamband mellan

ochmellanValdeltagandet 1998sjunkandedet 1994det gällerNär
frågadethuruvidafråga signaturligtvisdet intressant ärär enomatt

Valdel-lägreutvecklingstadigvarandesvacka ellertillfällig mot etten
Valtväljareskillnadvisstagande i Sverige. Det är attgrupper avomen

alltid ellerförvalprocessendemokratiskautanför denställa sig om
detvidförhållanden justspecifikamedhadeicke-röstandet 1998

kommer år 2002icke-röstarna ärvalet 1998Hurgöra. att ageraatt
säkerhet,medförutspåomöjligt någonnaturligtvis genommenatt

kanochmellanväljarströmmarna 1998analysera 1994detaljiatt mer
aldrigväljarehurfingervisningändå stor somgruppenomenge

andel väljarehurredovisasfigurriksdagsvalendeltar Ii 2.1är. stor
ochivalenröstade eller inte 1998.1994som

medförochbåda valenröstade vidröstberättigadefemFyra av
också degällerproblem.demokratiskt Det 3alltså inte något procent

avstodröstade Deavstod från 1998.1994rösta somatt sommensom
utgjordevalval och årsbåde 7i års 1998sin 1994 procentrösträtt av

demokratistabila icke-röstareandelröstberättigade.de Hur enstor
frå-ställning ifråga.normativ Utantillåtakan sig är att taytterst en

harväljarkårensvenskadennakonstaterakan att grupp avgan
mellanpanelundersökningenanalysOlof ivisarökat. Petersson aven

stabilaguldålder,valdeltagandetsunderoch 1976,1973 att gruppen
följande val Dennavarandra procent.4icke-röstare tvåöver var

motsvarandeAnalyserfördubblats.har nästan gruppavnugrupp
Olofenligtföljande valvarandrabland icke-röstare över var,tre
medjämföra 5för valenresultat 31970-1976,Peterssons attprocent

icke-röstarestabilamycketför valen ärGruppen1991-1998.procent
riktigt intressantaliten Sverige.fortfarande relativt i Densåledes

blevValdeltagandettill 1998också den såg attsomvargruppen, som
röstandesdelämnadeväljarkårende tiolågt,så är procent somav

ytterli-förfinner basenhärochmellan Detskara 1998. är1994 en
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AndelenFigur röstande valen2.1. ochi 1994 i SverigeI 998 procent

icke-röstare 1994,
röstare 1998

lcke-röstare3% 1994
och 1998

7%

röstare 1994, icke-
röstare 1998

10%

röstare 1994 och
1998
80%

Kommentar: Analysen bygger valundersökningens panel Resultaten1994-1998.
har viktats efter valdeltagandet blanktDe räknas här1998. till deröstat röstan-som
des skara. Enbart röstberättigade vid båda valtillfällena ingår analysen.i Förstagångs-
väljare har alltså inte tagits med beräkningarna.1998 i

ökning andelen stabila icke-röstare. demokratinFör integare av att
skall hotas ytterligare det således viktigt underpartiernas arbeteär att
mellanvalsperioderna och inför val särskilt riktas dennanästa mot
förhållandevis icke-röstare.stora grupp av nya

Vi Valrörelserna viktiga för mobilisera väljarnasärvet att att
intresse och och de sambandi med partiernas mins-engagemang att
kade väljarna ökat betydelse.i finnsDet mätningargrepp om som
visar s.k. valårscykler det gäller graden partianhängar-när Lex. av
skap, dvs. effekter partiernas mobiliseringsarbete sambandi medav
valen. figur åskådliggörsI graden2.2 partianhängarskap blandav
medborgarna åren har alltså1986-1998. möjlighetHär analy-att

huruvida den ökade tidsperioden mellan valen kan tänkas hasera ett
finger med spelet kringi det sjunkande Valdeltagandet.

Partianhängarskapet mellanvarierar de håller val.år Vi kansom
konstatera i perioden mellan valen andelen väljare sigäratt som anger
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1986-1998 pro-partian/øangars/eapgrad2.2. Medborgarnasfigur av
cent

politisktmed någottill sympatiseraappgivet sigFråga: personer som
dettaövertygad anhängare partiDigDaparti: Anser avvara

procent
807

70-

60-

50-
4340 -

30 -
20-

19981996 19971994 19951992 19931989 1990 19911986 1987 1988
Q

WeibullKälla: Holmberg 1998, 12.8C s.

lyckashålls; dådå valdelägre åranhängare parti något änettavsom
kunde konstateratidigareväljarna.mobilisera Menpartierna som

under valårentillbakabland väljarnapartianhängarskapgradengår av
nämligen Hurochlägre 62och 1994,1988, 19911998 än procent.är

tänkaskanföljande valvarandraavståndet mellan två ärstort
partianhängars-känslaindirekt. VäljarnasValdeltagandetpåverka av

Partianhängarskap i sinmellanvalsperioden.minskarkap i är tur
konstaterakunnakommerValdeltagandet vilkettillkopplat att

återkom-kraftinsatsermobiliserandekapitlet. partiernasi Omsenare
partianhängarskapet sjun-omöjligtsällan detallt inteär attmermer

valdeltagan-minskardärmedfallet ochskulleker än varaannarsmer
mel-orsak-verkan relationfinnsfaktisktHuruvida detdet något. en

uttalakan inteValdeltagandet Sverigeilängd ochvalperiodenslan
möjlighe-vill pekaackuratess,vetenskapligmed någon menoss

ten.
val-jämfört medvalrörelsensvenska väljareuppfattade 1998Hur

fåtthar väljarnavalundersökningarnarörelserna 1985-1994 I ta
ochvalrörelsen iaktuelladenpåståendenantaltillställning ett om

respektive påstå-iväljareandelen instämmerredovisastabell 2.1 som
ende.
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Tabell Väljarnas bedömning valrörelserna2.1 Andel1985-1998.av
instämde respektivei påstående procent.personer som

skalleFråga: viljaHar betecknaDu valrörelseårets för deKryssa
beteckningar bast med uppfattning. FlerDinstammer överens ansom

beteckning kan "en anges.

Va/rörelsen 1985 1988 1991 1994 1998.. .

innehöll för mycket partikäbbel 66 66 51 61 62
alltför koncentrerad på partiledarna 39 27 36 31var 40
intressant och spännande 13 10 22 18var 8
alltför konfliktfylld och aggressiv 36 26 13 16 12var

svårbegriplig valdebatt i radio och TV 15 18 13 15 17press,
uppvisade klara skillnader mellan partierna 13 18 14 14 12

saklig och informativ 3 3 6var 5 2

Kommentar: Personer intervjuades före valet har efter valet tillsäntssom posten-en
kät de till har frånVi data hälftencirka desänt ingår isom oss. av personer som
respektive undersökningårs eftersom ungefär halva urvalet besök förstintervjuas i
efter valet, och denna fråga inte ställdes till dem.

Uppfattningen valrörelse fårårs1998 visst stöd iatt tam ettvar
data. kanVi konstatera endast fåtal väljare valrörelsenansågatt ett

ochintressant spännande.1998 Endast väljarna8vara procent av
instämde dettai påstående. Valrörelsen bedömdes inte heller uppvisa

klara skillnadernågra mellan partierna. Bland väljarna det bara 12var
rapporterade de uppfattat tydliga skillnader mellanprocent som att

partierna. valrörelseOm bedöms konfliktfylld ochen som vara
likställsaggressiv med intensiv valrörelse väljarnas bedömningären

valrörelse denårs dryg1998 tiondel väljarkårenEnav motsatta. av
bedömde valrörelsen12 procent intensiv deni meningen. Detsom

i samtliga fall de lägsta siffrorär skillna-uppmätts, äventre som om
derna inte jämförelsei med tidigare val. för-är Sammantagetstora
medlar resultaten alltså bild valrörelse knappast tillhörten av en som
de engagerande väljarperspektiv.ettmer ur

harVi också frågat väljarna huruvida valrörelsen demgjort mer
eller mindre till depositiva politiska partierna. tabell redovisasI 2.2

denna fråga.svaren
femFör sju bedömdepartier väljarna de blivit negativa.av att mer

Undantagen kristdemokraterna och vänsterpartiet stärktevar som
Ävenaktiersina under valrörelsen enligt väljarnas bedömning. dessa

resultat kan tolkas missnöje med valrörelsensammantaget ettsom
och partiernas driva den.1998 sätt att

ValdeltagandetFrågan betrakta lågtär 1998 såärom att attsom
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förbetydelse för partierna.sympatinValrörelsensTabell 2.2
respektive negativablivit positivaAndel mermerpersoner som

balans-ochvalrörelsenunder procenttill de olika partierna 1998
mått.

valrö-underförändratstill åretsinställning partiernaFråga: Har Din
relse

varken mer
antalbalans-positiv eller summamermer

måttnegativ procentnegativpositivparti personer

800+26100174043kd
806+20100204040v
795-6100275221m
799-9100285319mp
798-20100315811c
794-22100335611
815-24100394615s

positiva minusandelenberäknatsharBalansmåttetKommentar: svarat mersomsom
tillsändefter valet,ställdes postenkätiandelen negativa. Frågan personer somenmer

föreintervjuades valet.

betraktasskalldebattenråderkatastrofstämning iden somsom
tillfällighetervaldeltagande resultatetlågtberättigad. Om ärett av

emellertidoroande. harmindre Videtbedömakanskekan somman
avståndökandefallde flesta visartrender vilka ipekat några

väljareklyftan mellanökandedenoch väljare. Trotsmellan partier
valdeltagande.högthaft relativt Var-hittillsvalda haroch Sverige ett

dock länge.har Frå-valdeltagandeför lägreningssignalerna settett
undertidigareValdeltagandetkanske hurborde ställas ärgan som

dethög nivåupprätthållaskunde så1990-talet trotssompassen
lågatidsperspektivet årsdet längrebefunnitallt 1998sig på. Ur är

allvar.överraskande ochvaldeltagande knappast måste tas
medochfunnits längevaldeltagande harminskatTecknen ett

partiernasdet inteslog OmVid valet igenom.förstärkts.tiden 1998
detmisstroendetochökarattraktionskraft hos väljarna igen mot

finnaframtidensannoliktfår ibrytssvenska partisystemet även oss
sedanKlararförblir utopi.kringvaldeltagandei 90-procent enatt
för väl-ochväljarna i intensivauppgiftenpartierna inte att engagera

sannoliktValdeltagandet nåvalrörelser kanbetydelsefulla änjarna
tiden,attityder bakåt inteväljarnas isiffror.lägre spårarDet närär,

valdel-nedgångar iöverraskningnedgången 1998 är attutansom en
ochuteblev mellantagandet 1988 1994.
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fickvad fördämningenMen brista just del för-1998 Enatt av en
klaring kan engagerande valrörelser kan kompensera partier-attvara

minskade väljarna och det ökade misstroendetnas grepp om mot par-
och politiker.tier bedömare,Av och väljarna,många karaktärise-av

rades valrörelsen flertal faktorer gjorde den1998 Etttam.som
mindre väljarnasintressant i Exempelvis regeringsfrågan iögon. var
praktiken avgjord valdageninnan och det hävdades från del håll atten
det urskilja klarasvårt skillnader mellan Kombina-partierna.attvar

allttionen avstånd mellan ochpartier väljare och väl-störreav en ur
jarnas oengagerande valrörelse skulle kunna delögon vara en av en
förklaring till det låga Valdeltagandet 1998.

Valdeltagandets sociala baser

faktorersSociala betydelse för valdeltagande förhållandevis välär
kartlagda både i internationell och forskning.svensk Resultaten är

från de flestasamstämmiga västerländska demokratier såtillvida att
de kan kalla lågresursgrupper tenderar mindreiröstaatt
utsträckning människor har det socialt bättre förspänt.än Isom sam-
band med valet noterades det högsta Valdeltagandet1976 i Sverige,
vid valen och gick Valdeltagandet tillbaka.1988 frågan1998 För äross

hur Valdeltagandets sociala bas har och förändrats underom sett ut
tid med högt deltagande och under tider där deltagandet till-ären

bakagång. det sjunkande ValdeltagandetHar slagit igenom1998
jämnt i samtliga sociala grupperingar eller finns det tydliga skillnader

människorsi icke-röstande olikai sociala tabell redovi-grupper I 2.3
Valdeltagandet socialai vidnågra valen till1976 1998.sas grupper

fortsätterInnan påpeka försiktighetmåste viss äratt en
påkallad resultaten skall tolkas. Trots icke-röstarenär att gruppen
ökade förhållandevisdet har1998 lyckats inkluderaär ipersoner

intervjudata. helavåra urvalet ingår icke-röstare.I dessa469 För per-
får uppgift bakgrundsdata,vissa ålder och kön,soner om t.ex.som

från Intervjuade icke-röstare förSCB. vilka frågar ytterligareom
bakgrundsdata till Vid nedbrytninguppgår flera kate-239 ipersoner.
gorier reduceras antalet icke-röstare snabbt och osäkerheten i termer

statistiska felmarginaler vid tolkningen resultaten ökar. Antaletav av
förstagångsväljare tabelli endast1998 2.3 36utgörs t.ex. av personer.

har emellertidVi ändå valt uteslutande luta valun-nästanatt motoss
dersökningens data. ValdeltagandetsFörutom geografiska spridning
finns det inte intervjudata tillgå. fallvissa kvinnorI t.ex.änannat att
och finns detröstning undersökningar från byggermäns SCB som
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statistiskdärför mindreoch hararbetar medurval änstörre en
intresseradeegenskaperflertal deosäkerhet, är attett avmen

punkterstudier.finns tillgängliga någraundersöka endast i Påvåra
värderaför kunnastudier,medresultatjämför SCBzsvåra attmen

detharrättvisandeför olika variablerresultaten sätt ansettett
undersökningar.stödja Detgenomgåendeviktigt äratt sammaoss

gäller bivariat,de samband i våraplatsockså sin attatt notera som
till den multivariataundersökningar, redovisas vägenstegsom

modellslutligaskallanalyser Denmodell våra utmynna somsom
förharde datamöjlig i SCBfram inte pröva t.ex.att somtar vore

handen.

ålders-olikaoch kvinnor,Valdeltagande bland iTabell män2.3.
giftablandbostadsorter ocholikabland boende res-grupper,

ensamstående procentpektive 1976-1998

DifferensValår
1998 94/98 76/981991 19941982 1985 19881976 1979

kön
-5,8 -12,185,9 80,189,3 83,5 85,392,3 91,1 90,1man

82,7 -5,1 8,788,4 88,2 87,892,2 90,491,4 90,4kvinna -
ålder

71,8 -11,9 -15,477,3 75,7 83,783,8 86,3 83,087,218-22
-8,6 -14,283,5 74,984,8 77,6 82,689,1 88,7 87,723-30

-11,780,4 -5,485,3 85,894,1 92,1 87,492,1 92,431-40
-10,2 -17,090,2 80,093,8 92,9 88,6 90,197,0 91,641-50

6,286,6 -2,690,1 92,3 89,293,9 93,3 92,692,851-60 -
90,6 +0,9 2,589.7 89,792,6 92,0 90,093,1 92,661-70 -

-1,6 4,684,6 83,086,8 86,4 85,785,3 87,287,671-80 -
bostadsort

-5,8 -12,487,8 82,088,8 84,6 89,494,4 93,9 92,7glesbygd
-13,987,6 78,4 -9,286,9 87,493,2 89,992,3 91mindretätort

83,2 -3.0 9,285,8 86,290,2 90,3 85,892,4 89,7tätortstörre -
2,085,0 -2,787,6 88,3 87,790,3 91,4 88,6Gbg,Malmö 87,0Stockholm, -

civilstánd
-3,0 8,289,8 86,893.0 90,0 91,193,4 92,895,0gift/sambo - 0,483,8 -2,693,2 85,0 86,487,5 87,7änka/änkllng 83,4 83,5 +ensam:
-8,6 -16,680,8 72,282,5 75,5 77,088,8 89,4 90,7fránskiId/ogiftensam:

-10,481,4 -5,486,0 86,7 86,891,4 89,991,8 90,7samtliga

riks-och kvinnormellan intevaldeltagande ISkillnaden i ärmän stor.
blandValdeltagandetdatavalundersökningensdagsvalet visar1998 att

Tillbakagångenblandochkvinnor 80,182,7 män procent.procentvar
bland kvin-blandlikatill deti1998 män1994 år närmaste stor som

sedantillbakagångMedan något1976 större änärmännensnor.
utsträckningmindreiFörhållandetbland kvinnor. änmän röstaratt

valunder-noterbartsedan ibeståendekvinnor har varit 1976, ärmen
förstdatasökningarnas 1982.35
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Mellan och har Valdeltagandet tillbaka samtligai1976 1998 gått
åldersgrupper. har nedgångenMinst åldrarnaVarit i Detår.51över är
också denna åldersgrupp bäst upprätthåller Valdeltagandet mel-som
lan de Valen. Valdeltagandet hartvå lägre blandVarit denågotsenaste
äldsta väljarna och bland de Väljarna. Mellan och1994 1998yngsta
sjönk förstagångsväljarnas Valdeltagande med procentenheter;11,9
dvs. dubbelt mycket hela Valmanskårenså i tillbaka-änmer som

bland äldre väljare betydligtgången mindre. Endast 71,8var procent
förstagångsväljarnabland röstade enligt Valundersökningens1998

data. med visshet antaletMen intervjupersoner resultatenom som
vilar ökar misstänksamheten förändringar från Valmot stora ett
till Jämför Valundersökningens resultat med Statistiskaett annat.
centralbyråns Valdeltagandeundersökningar har urval cirkaettsom

finner där kraftig tillbakagång bland36 000 1998 ävenpersoner en
förstagångsväljarna, likainte Valundersökningensistormen som
data. Visar Valdeltagandet bland förstagångsväljareSCB sjönk medatt

procentenheter Vid Valet kraftigare tillbakagången för7,7 Den1998.
förstagångsväljarna Valundersökningensi data jämfört med SCB:s
Valdeltagandestudie beror andelen förstagångsväljareröstandeatt

överrepresenterad Valundersökningennågot i och något1994var
underrepresenterad Valundersökningeni Andelen första-1998.
gångsväljare Valdeltagandeundersökningari SCB:s 87,8var procent
1979, 88,0 1982, 88,5 1985, 75,6 1988, 80,4procent procent procent

och1991, 81,7 1994 74,0 1998. 36procent procent procent
jämförs manliga och kvinnliga förstagångsväljare finner att

betydligt färre kvinnliga förstagångsväljare mobiliserades vid Valet
vid valet minskning med hela procentenheter.1998 1994,än 14,0en

Motsvarande minskning bland procentenheter vilket8,7männen var
också högre nedgången Väljarkåren helhet.i Sammaär än ten-som
dens återfinns i Valdeltagandeundersökning där tillbakagångenSCBzs
för de kvinnliga förstagångsväljarna procentenheter,12,2Var men
endast procentenheter bland de manliga förstagångsväljarna.3,6 Både
Valundersökningens och data för ValetSCB:s devisar1998 att man-
liga förstagångsväljarna förbi de kvinnliga ochgått iröstar större
utsträckning vad de Vid den kraftiga nedgången Valdeltagan-iän gör.
det mellan Valet och valet förhållandet det omvända1985 1988 var
såtillvida det då de manliga förstagångsväljarna förstodatt var som
den minskningen Valdeltagande.istörsta

Skillnaderna Valdeltagande mellani olikainvånare i typer av
bostadsorter Överlag Mellan och har skillnadernasmå. i1976är 1998
Valdeltagande mellan olika bostadsorter varierat mellan 1,6typer av
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kvinnligaförstagångsvaüareValdeltagande bland manliga ochFigur 2.3.
procent1976-1998
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999902
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70-

65-

60 . . . .. . . .
1994 19981976 1979 1982 1985 1988 1991

valár

Differens
+0,1 +10,7 +6,1 +5,3 -5,2kvinnor-män -6,0 +6,7 +8,7

Valdelta-Valundersökningarnas dataoch procentenheter. Visar6,6 att
Göteborg och Malmö endastgandet storstäderna Stockholm, sjun-i

mellan beror Val-kit med procentenheter Detta1976-1998.2 att
underskattat Valundersökningen,deltagandet storstädernai i1976 är

finner Valdeltagandet Stock-data iI SCB:s 197687,0 procent. att
Göteborgs kommunholms kommun i 90,190,3 procentprocent,Var

från Valdeltagandeundersök-Malmöoch i Data SCB:s91,5 procent.
storstädernaockså Valdeltagandet deiningar Visar sammanta-att tre

Betraktarriksgenomsnittethar legat lägrenågot 1976-1994.änget
och finner väljarnasenbart nedgången mellan 1994 1998 att

mindreförmår förklara nedgången. endastbostadsort iinte Det är
jämfört med riksge-minskatValdeltagandet någottätorter mersom

procentenheter.nomsnittet 9,2
bland och kvinnor med olikaStuderar Valdeltagandet män

överraskande resul-bostadsorter finner Valundersökningens datai
Valdeltagandet högre blandunder slutet 1970-taletValenItat. Varav

förhål-Valetstorstadsmän bland storstadskvinnor. Sedan 1988 ärän
Mellanförstärkt vid de Valen.landet det omvända och två senaste

ökatbland storstadskvinnorValen och har Valdeltagandet1985 1994
Valdeltagandetlågfrån till ValetI86,4 92,0 1998procent procent.
det blandmedankVar nivån 91,9 procent,90över stor-procents
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stadmännen ned till Skillnaden valdeltagande mel-gått i78,3 procent.
lan och kvinnor har valundersökningarnas fråni data ökat 3,4män
procentenheter till procentenheter det åter1988 13,6 Här1998. är

plats det bräckligasin påminna statistiska underlaget för våraatt om
analyser. Med tanke de väljare har intervjuats storstäderisom
skall ha åtanke vad skillnader valdelta-i iatt ut storasom ser som
gande alltid håller sträck. denna punkt harinte dessvärrePå inte
möjlighet hitta säkra jämförelsepunkter data mednågra i störreatt
urval. Resultaten behöver verifieringytterligare för bekräftas. Viatt
vill emellertid påpeka de skillnaderna återfinns mellanatt stora som
storstadskvinnor och enligt statistiskt1998 X2män gängseett test

signifikant med hög säkerhet och troligtvis inte99,9 procentär
beror slumpens skördar.

Civilstånd faktorerde sociala starkastuppvisarär en av som sam-
band Giftamed valdeltagande. eller sammanboende högreiröstar
utsträckning ensamstående. Tillsammans kan motiveraän man varan-
dra det kan roligare tillsammans till vallokalenrösta, änatt attvara

och det sociala trycket kanskerösta är störreatt part-ensam om ens
vilket troligen del tveksamma alltröstar, gör att trotsner en personer

Resultaten tabell falleti visar Valdelta-så2.3 1998.röstar. ävenatt var
giftagandet bland eller sammanboende jämfört med86,8 procentvar
bland ogifta eller frånskilda. Jämför med valdeltagan-72,2 procent

finnerdet kraftigarenedgången deni1994 att var senare gruppen
procentenheter. förändringarSedan har valdeltagande8,6 i1976 när

det gäller civilstånd framförallt skett frånskilda ogiftai ellergruppen
där kan minskning hela procentenheter. I16,6notera en grup-

gifta eller sammanboende har minskningen varit 8,2 procenten-pen
heter.

Ställer det kraftigt minskade Valdeltagandet mellan riksdagsva-
len blickpunkteni kan dra slutsatser resultatentvå i1994-1998 av
tabell det första slår tillbakagången blandigenomFör i2.3. stort sett
samtliga väljargrupper. finner minskat valdeltagandeVi bland mänett
och kvinnor, bland boende samtliga bostadsorter, blandi typer av
såväl gifta ensamstående och blandi samtliga ålders-stort settsom

det andra resultatenvisar det lägre ValdeltagandetFör ärattgrupper.
sociala Valdeltagandets falli vissa mellanaccentueratmer grupper.

och har bland förstagångsväljare,varit bland boende1994 1998 störst
mindre och bland ogifta frånskildai ellertätorter personer.

bakgrundsfaktorer hittills analyserat har koppladeDe varit till
den näraliggande sfärenpersonliga individens ålder, könt.ex.som
och familjekonstellation. förklaringarsöka tillNästa varia-ärsteg att

valdeltagandet bakgrundsfaktorertionen i i inbegriper ekono-som
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misk och socialsituation sedan tidigare dennaVistatus. vet att typ av
socioekonomiska egenskaper har förbetydelse Valdeltagandet. Vår
utgångspunkt dels undersöka vilken betydelse socioekono-är att
miska faktorer har för förklara nedgång valdeltagan-successiv iatt en
det under lång tid, dels undersöka vilken bidrarde tilli månatt att
förklara kraftigaden nedgången Valdeltagandet ochmellani 1994
1998.39

Valdeltagandet föränd-sjunker det önskvärdaNär är mest att
fördeladsker olika socioekonomiskaringen jämnt inom gruppe-

fördelning,sned skillnaderringar. sociala valdel-iEn storam.a.o. om
tagande innebär sociala ställeruppstår, vissa grupperingar sigatt

Ärutanför demokratin. fördelningsådan sned dessutom systema-en
Överlåtstisk kan konsekvenserna bli allvarliga. demokratin till sam-

hällets resursstarka medborgare kan det medföra ökad polarisering
och svårlösta konflikter. framställs oftademokratisk teoriInom
social endast åsiktsrepresentativitet,representativitet, inte ettsom
viktigt förkriterium riksdagens roll för folketatt representantsom

fungera.skall andelen kvinnor parlamenten lägreOm i iär änt.ex.
befolkningen kan misstänka faktiskt fördaden politiken sigatt tar
andra banor den skulle faktisktde väljareOmän göra.annars som

och snedrekryterade socialt perspektiv, underre-går röstar är ettur
erfarenheter från sfärer samhället valdagen.vissa Jupresenteras av

fler väljare ställer utanför den demokratiskasig Val-grupper av som
och fördelningskevare vad gäller sociala egenskaper ochprocessen

politiska erfarenheter mellan de deltar och de ställer sigär som som
utanför, desto problem för den sociala representativiteten. Istörre
tabell redovisas Valdeltagandet bland olika socioekonomiska2.4

samhället.igrupper
arbetarklassSvensk har historiskt mindre utsträck-iröstatsett

väljare från medelklassen.ning tillbaka till då SverigeGår 1976än
rekord valdeltagande figuri resultaten överviktenvisar i i2.4satte att

röstande för medelklassen procentenheter Vid94,2-89,6.4,6var
tillbakagången Valdeltagandet skillnadeni så1988 9,6storvar som
procentenheter. finna motsvarande siffror får tillbaka tillFör att
1920-talet då skillnaden valdeltagande mellan arbetarklass ochi
medelklass procentenheterf Skillnaden vid det valet7-9 senastevar

innebar historiskt siffror. Valdeltagandet för medel-intressanta1998
klassen förblev och arbetarklassen Det87,6 75,5procent procent.
innebär övervikt för medelklassen procentenheter, vilket12,1en

nivåskillnad tidigare inte i Sverige.är noteraten som
Fingranskas väljarnas yrkesgrupp resultaten tabellvisar i 2.4 att
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Valdeltagande bland väljare olika socioekonomiskaTabell i2.4
grupperi Sverige procent1976-1998

Differensvalår
76/981976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998 94/98

yrke
-17,691,5 87,7 89,8 84,7 80,1 82,6 83,1 73,9 -9,2arbetare

82,2 76,7 -11,388,0 88,0 88,6 85,6 83,8 82,8 -5,5industriarbetare
-7,090,0 90,1 91,6 93,4 88,0 91,5 84,4 83,0 -1,4tjänsteman,lägre

88,2 -3,4 -6,2tjänsteman, 94,4 95,1 96,4 95,8 90,4 92,1 91,6mellan
93,4 94,2 97,2 91,4 92,6 91,9 90,7 -1,2 -7,0tjänsteman,hög 97,7

-8,3företagare 92,8 93,3 92,7 92,3 83,8 83,4 86,0 84,5 -1,5
92,0 89,9 89,2 91,8 87,0 91,4 88,6 -2,8 -6,5jordbrukare 95,1

79,8 -11,190,9 93,2 90,2 86,0 85,8 86,1 90,6 -10,8studerande
klass

89,6 87,8 89,1 85,2 82,4 82,7 82,6 75,5 -7,1 -14,1arbetarklass
89,3 90,8 89,9 87,6 -2,3 -6,6medelklass 94,2 93,6 93,7 94,8

arbete
86,5 88,2 87,7 84,2 -3,5 -5,6förvärvsarbetar 90,1

atgärder 77,8 58,0 69,2 78,9 60,3 -18,6 -17,5arbetslös/i
privatjoffentligtjänst

88,7 90,1 88,9 88,1 -0,8 -3,7statlig 93,0 91,8 94,7 89,3
-4,2 -9,393,7 94,0 91,1 91,2 88,4 88,6 84,4kommunal

86,4 86,0 81,1 -11,9privat 91,0 93,0 90,3 89,6 84,2 -5,5
inkomst

82,2 68,9 -13,3 -16,0mycketIág 90,8 84,5 76,8 80,0
-8,1låg 87,9 87,0 83,0 81,0 81,5 77,4 -4,1ganska

86,8 86,9 86,2 81,5 -11,4varkenhögellerlåg 91,0 89,6 -4,7
86,3 -6,5 -11,3hög 94,5 92,8 89,4 93,6 92,8ganska

90,8 92,9 92,1 -0,8 -5,0myckethög 94,8 96,0 91,0
utbildning

låg 85,6 84,6 84,2 79,9 -4,1 -9,289,1 87,1
79,9 -6,793,4 90,1 84,2 87,2 86,6 -13,5medel

96,3 91,5 91,9 92,4 88,4 -4,0 -7,7hög 96,1
86,7 86,8 81,4 -10,4Samtliga 91,8 90,7 91,4 89,9 86,0 -5,4

företagare.medelklass och jordbrukare och stude-ingår tjänstemänKommentar: I
verksammarande klassbasen. arbetslösaingår i ingår iI även personergruppen

mättillfällestudieprogram. Inkomstvariabeln har vid kon-olika åtgärds- eller varje
från med mycket låg tillfördelningen deså 10, 20, 40, 20, 10är procentstruerats att

lågutbildade med obligatoriskde med mycket hög inkomst. Bland ingår personer
utbildning och yrkesskola. medelutbildade har med gymnasial utbild-Som personer

definierats och till högutbildade har de med högskole- eller universitetsutbild-ning
förts. fall data helt jämförbara. Diffe-de värden saknas orsakenning inteI är äratt

till höger då startpunkten för dataserien och data frånkolumnen längstirensen avser
valundersökning.års1998

Valdeltagandet tillbakadet arbetarei övriga gåttär mestgruppen som
och helamellan och procentenheterminus minus1994 1998, 9,2 17,6

har Valdeltagandetprocentenheter sedan Bland industriarbetare1976.
jämförelseminskat lika hög grad, medi tjänstemannagrup-inte i men

Under hela perioden har Valdeltagandetnedgångenär större.perna
tillbaka med procentenheter ochbland industriarbetare gått 11,3
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Valdeltagande arbetar- medel/elassochFigur i2.4. procent1976-1998
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1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998

valár
Differens
arbetar-
klass
medel-
klass -4,6 5,8 -4,6 -9,6 -6,9 -8,1 -7,3 12,1

mellan och med procentenheter. finner skillna-Vi1994 1998 5,5 även
der valdeltagande mellan olikai Skillnadentjänstemannagrupper.
mellan högre och lägretjänstemän vid detjänstemän två senastevar
valen respektive procentenheter, vilket betydligt högre7,7 7,5 är än
under valen då skillnaden varierade mellan och1979-1991 3,81,1
procentenheter.

har under haftSverige hög arbetslöshet och högreårsenare en en
andel långtidsarbetslösa tidigare. datamaterialet har arbetslösaIän
sammanförts med sysselsatta formantingen i någonärpersoner som

åtgärdsprogram olikaeller arbetsmarknadsut-genomgår typerav av
bildning. Resultaten tabell Valdeltagandet klart lägrei visar2.4 äratt
bland arbetslösa bland förvärvsarbetande mättillfäl-vid samtligaän
len. andelen röstande bland arbetslösa har kraftigt underMen varierat

behöver ingalunda korrekt iakttagelse. resul-åren. Detta Våravara en
kan inkluderatvariera arbetslösa i intervjuerså våratat attp.g.a.

därföroch slumpen erhållit Valdeltagandetvarians istörrep.g.a. en
bland arbetslösa. Riktas blickarna låga valdeltagandeårs1998mot
finner det gick tillbaka mindre riksgenomsnittetinågot änatt
bland förvärvsarbetande, procentenheter. Bland arbetslösaminus 3,5
finner emellertid kraftig tillbakagång, minus 18,6extra procent-en
enheter. Valdeltagandet bland arbetslösa endast1998 60,3var pro-

femTvå arbetslösa ställde alltså, enligt valundersökning-sigcent. av
data, utanför den demokratiska beslutsprocessen 1998.ens

95



UTANFÖR DEMOKRATIN

valdeltagande har anställdaforskning svensktTidigare visat attom
jämförtvaldeltagande medbrukar ha lägresektori privat någotett

offentlig sektor. Tidigare kunskap sigväljare anställda ståri även
blandfrån val Valdeltagandet lägre privatvisarData1998. ärattsenare

tabelloffentligt anställda. Resultaten visaranställda bland i 2.5än
respektiveValdeltagandeockså de nedgångarna i 19981988storaatt

anställda. också då skillna-framförallt slår bland privatigenom Det är
jämfört offentligt anställdaivaldeltagande med deden ärgrupperna

anställda ochvaldeltagande mellan statligt privatiGapetstörst.som
Motsvarandeprocentenheter.anställda så1998 7,0stort somvar

valdeltagande mellanprocentenheter. Skillnadensiffra i3,91994 var
kommunal/landstingskommunalstatlig och anställdaanställda ii

återfinns medskillnadenhartjänst varit små. Den 1998 3,7största
litenVid valet skillnadenprocentenheter. så 0,31994 som pro-var

centenheter.
blandhögre lågin-Valdeltagandet bland höginkomsttagare änär

undersökningsperioden.fallet under helaharkomsttagare. varitSå
med mycket höga inkom-Jämför Valdeltagandet bland människor

Valdeltagande bland 143g-och höginkomsttagare 1982-1998Figur
procent

100-

95-

90.
$
0E 85 Iágmycket Inkonst.g
% Iágganska inkomstO-80å ganskahöginkorrst-r-

4 nyckelhöginkomst-I-77,4 --- -75 768

70 i-
68,9

65 r . .. . 1994 19981982 1985 1988 1991
valár

Differensmycket
låghög mycket- +23,2+6,6 +11.5 +14.2 +13.6 +10,7inkomst

undersökningar fulltInkomstuppgifterna för och inteårsKommentar: 19791976 är
och därför analy-från och med inte ijämförbara med undersökningarna ingår1982

till tabelldefinition inkomstkategorierna, kommentar 2.4.För sesen. av
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figurmed de har mycket låga inkomster resultatenvisar i 2.6ster som
förhållandevis endastskillnaderna början 1980-talet,ismåatt avvar

procentenheter. samband med det låga ValdeltagandetI 19886,6
klyftan Valdeltagandet till procentenheter. lägre Val-ökade i Det14,2

deltagandet jämfört med innebar skillnaden Valdelta-i1998 1994 att
medborgarna och de med högst inkom-gande mellan de lägst betalda

valdeltagandeökat till hela procentenheter. Tillbakagången i23,2ster
där detstarkast med de allra lägsta inkomsterna,i1998 var gruppen

tillbaka från till Valdeltagandetgick Men68,982,2 procent procent.
med ganskagick tillbaka andra inkomstgrupper,i iäven även gruppen

lika kraftigt. endast bland de medhög inkomst, inte Detän varom
frånallra högst inkomster Valdeltagandet bibehöll nivån års1994som

Tillbakagången valdeltagande bland människor medVal. i 1998
definitionhöga inkomster procentenheter. demycket Vår0,8var av

inkomsterna omfattar cirkamed allra lägsta respektive allra högsta 20
urValen.procent av

utsträck-utbildade väljare tenderar högrei någotHögre röstaatt
väljare med endast obligatorisk eller gymnasial utbildning.ning än

förhållande sedan och sambandet lika-gälltDet 1982är ett som ser
riktning styrka. Resultaten figurdant både vad gäller och i1998ut

lågutbildadevid Valet röstade blandvisar2.6 1982 89,1att procent
siffra vid Val motsvaradesväljare, års1998 79,9 procenten som av

siffror för högutbildadeprocentenheter. Motsvarandeminus 9,2

bland medel högutbildade väljareValdeltagande lägg ochFigur
procent1976-1998

100- 963961A-----A95 s 92,49191,593,4 --L"+ x 8849° xg87.2a9,1.._ 54285.6%
"-85- lågutbildade-O--- --

80- n-edelutbildade-ø-
79,9 högutbildade+- -75-

70-

65
1982 1985 1988 1991 1994 1998

valár

lågdifferenshög-utbildning +7,0 +9,2 +5,9 +7,3 +5,8 +8,5

97



UTANFÖR DEMOKRATIN

och minskning med96,1 1982 88,4 1998, 7,7procent procentvar en
procentenheter. Valdeltagande bland lågutbildade gick mellan 1994
och tillbaka med procentenheter och bland högutbildade1998 4,3
med procentenheter. det gäller utbildning således ned-När4,0 var

valdeltagande lika bland högutbildadeigången så gott storsom som
bland lågutbildade väljare. Skillnaderna mellan hög- och lågutbildade
ökar under perioden helhet och enbart med knapptinte 3som pro-
centenheter mellan och Utbildning bidrar alltså tillinte1994 1998.

förklara det ökande icke-röstandet 1998.att
har tydligt kunnat konstatera ValdeltagandetVi nivån varie-att

mellan olika sociala skikt landet. Och de gamlai sanningarnarar
består. Medborgare socialt starka gradhögreiär röstar änsettsom
vad andra det gäller Valdeltagandet kan dockNär 1998gör. notera

förstanyheter. det har Valdeltagandet sjunkittvå såFörsmärre gott
samtliga sociala skikt. bara socialt människorinteDet ärsom, svaga

har hemma valdagen; minskningen valdeltagandeistannatsom
återfinns också bland välutbildade harväljare. det andraFört.ex.
sambanden förstärktsmellan social och valdeltagande mel-position

Ävenlan valen och Valdeltagandet har minskat i soci-1994 1998. om
alt starka väljargrupper har det minskat socialtiännusett settmer

Valdeltagande kan betraktas klass-svagare grupper. numera som en
fråga; arbetarklassen lägre grad vad medelklasseniröstar än gör.
Skillnaderna mellan arbetarklassens och medelklassens valdeltagande

vid valet denvad någonsin varit.1998är större än
de hittills effektenpresenterade analyserna har behandlatI av en

oberoende variabel Valdeltagandet beroendekön variabelt.ex.
sådant analysförfarandeenkelt kanske inteMenseparat. ett rymmer

hela har konstaterat arbetarklass och lågin-sanningen. Vi t.ex. att
komsttagare lägre grad vad andra deli Enröstar än gör.grupper av
den bivariata effekt finner klasstillhörighet valdeltagande kanav
emellertid återspegling den röstbenägenheten blandlägrevara en av
låginkomsttagare tillhör arbetarklassen. Förän att attsnarare man
kunna isolera effekten speciell variabel genomföra s.k.måsteav en
multivariata analyser där hänsyn effekten fleratill oberoendetar av
variabler den beroende samlad modell. kan räknai På så sätten
fram effekten specifik variabel den beroende variabeln underav en
kontroll för faktorer inkluderats analysen. Eftersomövriga isom
flera de sociala faktorer analyserats detta delstilli avsnittav som
verkligen överlappar varandra plats föradet analysensinär att
vidare till sådan multivariat modell.en

förskulle dock allt våghalsigt inkludera samtligaDet vari-attvara
abler denna modell. skulle problemocksåi Dåprövatssom ovan
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effekten specifiksärskilja variabel, den överlappningatt p.g.a.av en
talat det gäller sociala egenskaper. tekniskt uttrycktMernärom

Därförskulle ha problem med multikollinearitetñ har valt att
ganska enkel modell innehåller fyra sociala faktorer;analysera en som

arbetarklass, civilstånd ochhuruvida arbetslös eller inte,ärman
utbildningsnivå. faktorer och redan påvisat, påver-Fyra tror,som

fortsattaValdeltagandet. faktorer exkluderats från dekar De som
har skäl. det ganska oklart deanalyserna Antingenutgått två ärav om

effekt ålder ellerhar tydlig linjär Valdeltagandet såt.ex. Över-en
fenomen förlappar de modellen allt mycketingår inågot t.ex.som

efter fångahar arbetslösa normalt låg inkomst. Vi ärsett ute atten
socialt star/ce operationaliserattvå Den attextremgrupper: som som

medelklassen ochvälutbildad, ha sysselsättning, tillhöra varavara en
gift socialt definierateller sammanboende och den harsvage som

ha låg utbildning, arbetslös, tillhöra arbetarklassen ochatt varavara
ensamstående.

data sker med hjälp s.k.multivariata analysernaDe våraav av
fenomenlogistisk regressionsanalys. beroende variabelVår är ett

kan hända eller händainteantingen man röstar man röstarsom
fenomen för-Sådana dikotoma modelleras lämpligen medinte. att

utföraskatta sannolikheten för individ kan tänkassöka givenatt en
effektmått förhandlingen fråga. kommer respektivei Vi att ange

variabel och sedan beräkna sannolikheten respektivemodelli vår att
skulleden socialt starke eller socialt avgivitextremgrupp, svage en

tillfällen.vidröst tre
för förändrade valdelta-har valt tidpunkter analys.Vi Detut tre

fortfarande förgandet mellan och istår vårt1994 1998 centrum
Därför harsjälvklart dessa tidpunkter analyserna.intresse. ingår i Vi

jämförelsepunkt eftersom det höllsdessutom valt valet1985ut som
före det Valdeltagandet började sjunka tabell redovisasI1988. 2.5att

fyraresultaten multivariata logistiska regressionsanalyser medtreav
sociala faktorer oberoende variabler valdeltagandeochsom som
beroende och1985, 1994 1998.

särskilja effektenundersökning det inteårs gårI 1985 attatt av
jämfört arbetslösa inklu-arbetslös med variabler. harövriga Vivara

skilja frånderade denna studie och kan med säkerhet demi inte ut
andra sociala med låg s.k. multikollinearitet. Menstatusgrupper

effektarbetslösheten högre, finns signifikant1998, när är attaven
arbetslös. Arbetslösa grad vad andralägrei görröstar än gruppervara

för faktorer. Utbildning har effektunder kontroll andra socialaäven
Även klasstillhörighetröstbenägenheten samtliga undersökta år.
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Tabell Valdeltagande förklaras faktorer.socialai Sverige2.5. av
Logistisk och års valundersökningarregression 1985, 1994 1998av

1985 1994 1998
variabe/ Effekt Standardfe/ Effekt Standardfel Effekt Standardfel

civilstånd 10965 0,2092 07156 0,1634 08831 0,1516
klass 0,5958 0,2267 0,4320 0,1648 0,5134 0,6100
arbetslöshet -0,0488 0,0944 0,9259 0,2168-------------- --
utbildning 09999 0,3469 07295 0,2399 05360 0,2198

1,5878konstant 0,1828 1,5401 O,1689 0,1845 0,2292
89,1 44,2 86,2

antal svars-
2 576 2 482 3 057personer

logististiska viktade Valdeltagandetregressionerna inteKommentar: De är mot utan
frånbygger data individer behandlas likvärdigt. Effekter markerats medsom som

effektindikerar respektive statistiskt signifikant skild från nolli minst 0,05-äratt
Samtliga har kodats med frånnivån. variabler värden noll socialtgårsom svag

gift/sammanboende.ensamstående till socialt starkt.ex. ett t.ex.grupp; grupp;
Övriga tillämpliga skalsteg har siffervärden eftersomdäremellan, samtliga variabler i
analyserna har tidigare kapitlet framgår skalsteg respektivei tillämpligipresenterats

figur.tabell eller markerar effekten för denna variabel omöjligäratt att----- --
beräkna detta multikollinearitet.massivår p.g.a.

och civilstånd har individuella effekter bara återspeglingarinte ärsom
fenomenandra samtliga undersökta år.av

Betydelsen faktorernade utvalda kvarstår alltså analyseriävenav
Änhänsyn till dem multivariat modell.i intressantaretar attsom en

fundera därförkring den samlade betydelsen socialtär attav vara
respektive stark. Med hjälp den logistiska regressionsanalysensvag av

kan fram förväntaderäkna det Valdeltagandet dei två extremgrup-
definierade figur redovisas det förväntade val-I 2.7ovan.per som

deltagandet den socialt starkaste respektive väl-i svagaste gruppen av
jarkåren och1985, 1994 1998.

förväntade Valdeltagandet naturligt lägre deniDet är, nog, svaga
väljare. och skillnaden till den starkaMen 1985 1994gruppen av var

År förväntadessärskilt deinte 1985 99stor. procentgruppen av
siffrasocialt starka väljarna medan motsvarande för derösta, svaga

siffrornaBåda hade minskat med respektive två83 procent.var en
procentenheter till valet denna analys framstår tillbakagångenI1994.
ivaldeltagandet tydligare tidigare analyser. de socialti Det1998 än är

hemma. Enbart röstberättigad istannatresurssvaga som varannan
den förväntassocialt då haextremt röstat.sett gruppensvaga
Medan minskningen den socialt starkai extremt ärsett gruppen
mycket liten. alltså det de socialtDet såär äratt resurssvaga grup-
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valdeltagande bland socialt respektive starkaFigar F örvantat svaga
väljare oclø procent1985, 1994 1998
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differensstark +16 +15 +41
minussvag

förväntade värdena Valdeltagandet beräknat med utgångspunktKommentar: De är
de logistiskai regressioner presenterades tabell Starka väljare väljarei 2.5. ärsom

har värde samtliga oberoende variabler, dvs. de socialt starka, medanärettsom
väljare de har värde noll samtliga oberoende variabler, dvs. de soci-är ärsvaga som

alt se texten.ävensvaga

främstsamhället valt ställa utanför den demokra-i sigattperna som
tiska resultat, framstår lika tydligtDetta inte i1998.processen som
de bivariata analyserna naturligtvis allvarligt bekymmerär ettovan,
för det svenska demokratiska systemet.

deltagande svenska val håller bli klass-iFrågan är väg attom en
fråga. finns förhållandematerial indikerar utvecklingI vårt isom en
dylik riktning. valdeltagandeSkillnaden mellan socioekono-i vissa

förmiska ökar. Resultaten val skillnadenvisar iårs1998 attgrupper
valdeltagande mellan arbetarklass och medelklass mellan lågin-samt
komsttagare och höginkomsttagare de någonsinär största upp-

tvåtredjedelssamhälle vad gäl-Fråganmätt. är är väg mot ettom
ler politiskt deltagande, där befolkningendel väljerstor atten av
ställa utanför den demokratiskasig Eller det,processen är ännu

väljare har eller uppfattar ha skuffatssigsåvärre, att en grupp av - -
från den demokratiska spelplanenut

Valdeltagandets rötterpolitiska

behöver tecken socialt utanförskainte inteAtt årösta ett ettvara p p .frågakan medvetet val efter utifrånövervägandenDet ettvara om
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förtroende förför politiken eller politiker eller partisys-intresset.ex.
Uppfattar skillnader mellaninte partiernanågra störret.ex.tem. man

förefallaställer riksdagsvalen kan det meningslösti röstaattsom upp
fördem. för politiken eller förtroende poli-intressenågot Utanav

heller mödan informera de politiskatiker det inte sigär värt att om
Därför det förvånande politiska faktoreralternativen. inteär att

förklaringskraft gäller förståockså har stark det männis-när atten
för fakto-kors beslut eller Sambanden sådana politiskainte.röstaatt

faktorernormalt statistiskt starkare för de socialaär änsettrer
framlåga Valdeltagandet kan hahittills analyserat. vuxitDet 1998 ur

faktorer, eventuellt föras tillbaka till depolitiska vilka kani sin tur,
klyftorökande sociala Valdeltagandet redan konstaterat.i Tan-som

tenderarkegången enkel. Människor socialai situationerär attutsatta
engagerade grad andra. harpolitiskt lägre gjorti Någotän attvara

icke-röstande högredetta lägre Valet ii i1998 omsattesengagemang
helhetgrad tidigare. kan analysera tankegången siniInnan ärän

följa faktorernas påverkan val-det dock plats de politiskasin att
för dedeltagandet mellan och motsvarande1976 1998 sätt som

faktorerna. minskning Valdeltagandetsociala iKan störrenotera en
valdel-oengagerade eller återfinns det minskadebland Väljargrupper

Efter det dennatagandet bland engagerade väljareäven typatt av
modellfaktorer fullständigbehandlats skall återkomma till en mer

ochför sociala poli-analysera Valdeltagandet där samspelet mellanatt
figurtiska faktorer behandlas. med analyseraVi i 2.8startar att sam-

för massmediabandet mellan väljarnas politiska nyheterexponering i
Även faktoreroch Valdeltagandet. det gäller politiska lider vissanär

analyser bristen del de analyserasVåra att av grupper somav av en
främst ytterpunk-baseras ytterligt gällerintervjupersoner. Det

poli-skalor de aldrig läsernågra någotVåra t.ex.terna omav som
tik dagstidningar.i

för nyheter kopplad till benä-Väljarnas politiskaexponering är
de och medieexpo-genheten Skillnaden mellan minströsta.att mest

har ökat samband med valet Därmednerade väljarna påtagligt i 1998.
och Valdeltagandet blivithar sambandet mellan denna variabel star-

för faktorerkare de samtliga de sociala analyserat föregå-iän ser
för oftaende Bland människor har eller alltidavsnitt. attvanasom

läsa politik tidningar Valdeltagandet högt under hela deni ärom
undersökta perioden, omkring eller däröver. Bland90 röst-procent
berättigade medborgare mindre utsträckning del det poli-i tarsom av

Valdeltagandet lägre. Skillnadernatiska materialet massmediernai iär
Valdeltagande har särskilt den medborgarevarit istora grupp av som

jämförtaldrig läser politik tidningarna med sambandi övriga. Iom
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Valdeltagande och medieexponeringFigur 2.8. procent1976-1998

mycket brakar lasa nyheterFråga: och artiklar politikHar Du iav om
tlagstidirzgarna
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valár
differens
allt- aldrig 16,9 10,9 7,8 22,8 21,0 22,7 23,3 34,4

med val stannade väljare dennaårs i1998 nästan varannan grupp
hemma. Till valurnorna gick endast Jämfördem.54,5 procent av

de förmed har alltid läsa finnsdet tidningarnaiattsom vana som av
politik skillnaden valdeltagande helai procentenheter.1998 34,4var

den skillnaden mellan dessaDet är största uppmättsgrupper som
sedan undersökningsperiodens början och den beror kraf-1976 en

tillbakagång valdeltagande blandtig i de läser politikinte isom om
tidningarna. Sedan valet har tillbakagången varit1976 23,0 procent-
enheter och bara mellan valen och gick Valdeltagandet ned1994 1998
med procentenheter denna Bakom människors medie-i13,5 grupp.

för politiska delexponering spörsmål ligger naturligtvis till en
för politik allmänhet. figurintresse redovisas Valdeltagandei I 2.9

bland röstberättigade med olika grad subjektivt politiskt intresse.av
det gäller valdeltagande bland människor med olikaKurvorna när

grad politiskt påfallandeintresse väl överensstämmande medärav
förmotsvarande kurvor medieexponering. sambandenMen som

starkare. först till politiskt intresserade med-Serär ännunoterar
finnerborgare för hela perioden till nedgång valdel-i1976 1998 en

tagande med procentenheter mycketi intresserade och2,7 gruppen
procentenheter bland de ganska intresserade. Bland mycket poli-6,6

tiskt intresserade Valdeltagandet högst dåDet1991. 97,3var som var
samband med val har motsvarande siffra sjunkitI års1998procent.
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och politisktValdeltagande procentintresseFigur 1976-19982.9.

allmänhet politikintresserad Du iFråga: Har arpass av

97.398,3100 95,5 95,9. 94394,6 948 936l7Ina e95 --...-..-_7:+- --r -.Il-gg95.7 89.793:594.1 egg90
91,6
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E inteallsintresseradI70-
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60-
55-
50 v . .. . . .1985 1988 1991 1994 19981976 1979 1982

valár

differens
mycket-

26,9 31,1 26,9 28,7 41intealls 21 17.4 8,2

procentenheter.minskning medtillbaka till alltså 3,793,6 procent, en
har Valdeltagandet underBland de ganska intresserade medborgarna
Kraftigare tillbakagång-1990-talet sjunkit med procentenheter.0,6 är

och särskilt blandbland de politiskt ointresserade gruppen somarna
politik. Under hela perioden haralls intresseradesig intesäger avvara

procentenheter bland särskiltValdeltagandet sjunkit med inte11,9
procentenheter bland allspolitiskt intresserade och med inte23,4

och har Valdeltagandetintresserade politik. Mellan valen 19981994av
politik, frånalls intresseradesjunkit drastiskt bland de inte ärsom av

politisktSambandet mellantill intresse67,2 51,7procent procent.
fram-vid valet beroddeoch valdeltagande Det1982.svagastvar som

löntagarfondsvalet mobiliserade medborgareförallt 1982 attatt
valdeltagandeintresserade. Skillnadenpolitiskt iinterösta som var

intresserade då endastmellan mycket intresserade och allsinte 8,2var
Därefter skillnaderna och sambandprocentenheter Ökade iåter1982.

skillnaden mellan dessamed tillbakagången Valdeltagandeti 1988 var
samband medhela procentenheter.väljare iMen 199831,1grupper av

valdeltagande mellan mycket politisktval skillnaderna intres-iårs är
procentenheter.serade och alls intresserade Viinte 41,9än större,

särskilt intresserade medbor-kan också konstatera inteatt gruppen
val för första sedanoch med ii gångenårs 19761998 är ettneregare
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innebarValetvaldeltagande under 77,7 procent. 199880 procent
särskilt intresseradeskillnaden valdeltagande mellanockså inteiatt

intresserade. Poli-intresserade och till ganskaökade både till mycket
valetförklarar statistisk någonsin itiskt i meningintresse änmer

frågan huruvida människor eller Väl-det gäller inte.1998 röstarnär
val hemmapolitiskt stannade imed intresse ijare års1998ett svagt

intresserade väljarna.de politisktbetydligt utsträckningstörre än
fakto-och politiskt närliggandeBåde mediaexponering intresse är

Även människors politiskapolitiska kunskapsbildningen.denirer
valdeltagande, människor medmed gradenkunskaper samvarierar av

tenderar högre utsträckninghög politisk kunskap i än män-röstaatt
har konstruerat index gäl-niskor med låg politisk kunskap. Vi ett

sakför-frågor väljarnas kunskap olikalande antal mäterett omsom
kodat antalsamhälle och politik och har sedanhållanden i Irätt svar.

med hög poli-Valdeltagandetsamband med valet i1994 gruppervar
röstbe-jämföra med blandtisk kunskap 74,995,4 procentprocent att

Valet innebar tillbaka-rättigade med låg politisk kunskap. 1998 en
politisk kunskap. dennavaldeltagande bland väljare med lågi Igång

Kunskapssiffrornaväljare röstade endast 53,7 1998.procentgrupp av
för medieexpone-motsvarande resultatindikerar noteratett som

informa-till politiskoch politiskt inte sigring intresse. Den tarsom
frågor lägre gradpolitiskaintresserad eller kunnig i ition, röstar änär

faktorer ochsådana politiskaandra väljare, och sambanden mellan
de tidigare.valdeltagande starkare vad varit1998 änär

sammanfattande hur väljarnaPolitiskt intresse måttär ett ser
Är intresserade undersöka väljarnaspolitiken. istället attav

Valdeltagandettill och hur den inverkarkoppling partierna är gra-
partiidentifikation figur redovisas val-bättreden mått. I 2.10ettav

partiidentifikation, dvs. hurdeltagandet med olika gradi avgrupper
Partiidenti-väljare känner till parti.knuten sig visstnära ettman som

anhängarskap med poli-fikation väljarnas känsla någotmäts som av
harbetraktar partitiskt väljare visst parti sitt"parti. En ett somsom

väljarevaldagenanledning och änröstastörre utanatt enen
sådan känsla.

medborgare medfiguren röstberättigadeResultaten i visar2.10 att
partipreferens mindrepartipreferens eller ienbart röstarutan

identifierar medutsträckning sig parti. Det ärän ett ettpersoner som
samband gällt vid samtliga val sedan återigen1976, noterarmensom

Tillbakagången val-aldrig starkt det idet varit så 1998.äratt som
framförallt och med parti-deltagandet märks i1998 att utanpersoner

mindre utsträckning dennapreferens röstade betydligti I1994.än
från tillsjönk Valdeltagandet 72,2 1994 61,6 procentprocentgrupp
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Valdeltagande oc/ø grad partiidentzlzfi/eationFigur 2.10. 1976-1998av
procent
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85-

å 30 mycketstark-O-- --
3 ganskastark-A--- --g 75-ä enbart panipreferens
5 70 partipreferens:I- utan-

65-
60-
55-
50 . . . . . . .1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998

valår
differens
mycketstark
-ingen +19,6 +21,7 +15,1 +18,1 +21,0 +23,8 +232 +33,1

Även bland med enbart partipreferens minskade val-1998. personer
deltagandet, från till Däremot85,9 1994 81,6 1998.procent procent

förändringarna bland mycket och ganska starkt partiidenti-småvar
fierade medborgare.

figur politisktvisar misstroende kopplat tillI 2.11 även äratt
Valdeltagande och vilka förändringar skett detta avseende sedanisom

figur byggeri frå-sammanvägningKurvorna1976. två2.11 en av
formulerade påstående vilka fått ställ-intervjupersonernagor tasom

till. frågornaning båda har slagits till index sedanDe ettsamman som
fördelats kategorier, för-i medutgörtre storten som svarspersoner
troende för politiker, där förtroendet varken eller litet ochär storten

där förtroendet litet. båda frågorna fyrställiga medDeären var svars-
alternativen helt,instämmer instämmer i istort sett, stort sett mot-

åsikt och helt åsikt. första frågan löd: PartiernaDen ärsatt motsatt
bara folksintresserade deras åsikter och deninterösterav men av
andra riksdagensitter och beslutar mycket hänsynDe i intetarsom

folktill vad vanligt tycker figuroch tänker. redovisas valdelta-I 2.11
gandet bland medborgare med respektive litet förtroende förstort

och politikerpartier enligt det redovisade indexet.
Resultaten Valdeltagandetvisar lägre bland medäratt ettpersoner

litet förtroende jämfört med människor besitter förtro-stortsom
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Valdeltagande förtroendeoch politis/etFigur procentI 1976-1998
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differens
litetstort-förtroende8,5 6,0 4.3 7,1 9,4 5.3 9.0 15,3

figuren frågorResultaten bygger ställda valundersökningensi iKommentar: två
förvalsintervjuer. folkslöd: bara intresserade"PartiernaFrågorna är rösterav men

deras och den andrainte åsikter" riksdagen och beslutar"De sitter i intetarav som
mycket hänsyn till vad vanligt folk tycker och tänker". Svarsalternativen instäm-var:

helt, åsikt och helt åsikt.instämmer i istort sett, stort sett motsatt motsattmer

för och Nedgångenende politiker. Valdeltagande kanpartier i 1988
tillbakagångenbåda bland de medispåras störregrupperna, men var

politikerförtroende. Bildenlågt annorlunda vid dennågotett var
kraftiga nedgången Valdeltagandet hari Den inte några spår1998. satt
bland den allt mindre väljargrupp med förtroende för politiker.stort

det Valdeltagandet ökat denna underSnarare så inågotär att grupp
1990-talet. Bland väljare med lågt förtroende för politiker innebar

val däremot bottennotering. Liksom andraårs i så många1998 en
faktorer finner polariseringen Skillnaden i1998.är störstatt som
valdeltagande mellan dem med förtroende jämfört med demett stort
med litet förtroende valtillfälletvid det 15,3ett senaste procent-var

jämförtenheter, med och procentenheter vid två9,0 5,5 närmast
föregående valen.

främst sociala och politiska lågresursgrupperDet inteär rös-som
utsträckningtade lika deti Hur1998 1994. 1998,stor repre-som var

partipreferenser,senterade de valde helt andra åsik-inte röstaattsom
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jämförelse med deoch ideologiska ställningstaganden i rös-ter som
tade

kan konstatera icke-röstarnas normaltVi partisympatieratt sett
brukar ungefär likadana bland resultatDetröstare. ärut ettse som

tycks mandatställningenockså isigstår Det1998.48som som om
riksdag skulle blivit ungefär densamma samtligaSveriges även om

det olikaicke-röstare skulle valt partierOm sårösta. äratt att vore
olika bra mobilisera respektive icke-röstare kan detsinaatt vara

frågafråga med modifikation. intressantsanning iEnom en annan
sammanhanget studera partifördelningen bland de tillkomär att som

och de hoppadetill väljarkåren mellan mellan1994 1998 samt som av
och Mobiliseringen och demobiliseringen väljare mel-1994 1998. av

lan och deras partival redovisas tabelli1994 1998 2.6.samt

Tabell och individuella förändringar ValdeltagandetPartival i2.6.
mellan och procent1994 1998

Partival 1994 1998i riksdagsvalet resp
Summa Antal

kd övr procents c m mp personerv

Demobiliseradeväljare:
Röstade1994, 1998 9 6 10 2 100 15451 11 7 4men
Mobiliseradeväljare:
Röstade1998, 1994 18 10 9 10014 34 5 5 5 74men

omfattarAnalysen enbart röstberättigade riksdags-iKommentar: personer som var
Uppgifterna kontrolleratsvalen både och valdeltagande har den1994 1998. motom

officiella röstlängden. omfattar, förutom intervjuadeAnalyserna 1998,personer
också antal från panelurvalet enbart intervjuades1994-1998ett svarspersoner som

Siffrorna tabellen viktade Valdeltagandet.i inte1994. är mot

den demobiliserade väljare, kommer ihåg förI stårgruppen av som
samtliga röstberättigade båda deväljare itio varitprocent av som

aktuella valen, finner skillnader jämfört med valresultatet.vissa
hälf-Bland väljare röstade finner drygtinte1994 1998 attsom men

röstade socialdemo-51 procent 1994utgörsten personerav som
den förda s-politiken skullekraterna. Besvikelse eller missnöje mot

faktor detalltså kunna diskutera samband med låga val-iattvara en
deltagandet 1998.

valundersökningarna har frågor ställts hur braI attom man anser
den sittande skött under den mandatperiodenregeringen sig gångna

respektive borgerlighur väl socialdemokratisksamt anser enman en
kommande mandatperio-kommer sköta under denregering sigatt

frånden. Svarsalternativen formulerade elvagradig skala -5,är som en
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för bra. tabell redovisas medel-för mycket dåligt till mycket I 2.7+5
skalan.värden

ochTabell Bedömning sittande regering 1991-1994 1994-2.7. av
medeltalförväntning s-regering 1994-19981998 samt

Icke-röstareRöstare

VU94
-0,7Sittande regeringen 1991-1994 -O,6

VU98
+0,9 +0,3Sittande regeringen 1994-1998

VU94
1994-1998 +1,2 +1,6Eventuell s-regering

stöd för dyliktResultaten visar visst Iettett resonemang. sam-
och hur den bor-band med valet bedömde icke-röstare1994 röstare

likvärdigtsköttgerliga sig i genomsnittregeringen -O,7sätt,ett
den socialdemokra-det gäller bedömningenrespektive När-O,6. av

finns dock liten skillnad mellan icke-röstaretiska regeringen 1998 en
nöjdaicke-röstarna likavilken inteoch visar +0,3röstare, att var

socialdemokratiskadenmed regeringen 1994-1998 röstarnasom
hypotesens riktning.Skillnaderna ismå går+0,9. är sagtsom men

förväntningar socialdemokratiskvidare deBetraktar rege-som en
jämför desstillskrevs och med det betygring 1994 sattessom

förväntning och resultatfinner skillnaderna mellanarbete 1998 att
enheter blandbland icke-röstarna 0,31,3 än röstarnastörrevar

högre förväntanicke-röstare gick medenheter. inDe 1994som var
icke-röstarna s-regeringens-regering än röstare, ettgavmenen

betyg 1998 än röstarna.sämre
blirvaldeltagande innebär åsikterlägre också vissaOm attett
detöverrepresenterade riksdagen kanunderrepresenterade eller i vara

Är finnerklyftor detökade samhället. intetecken i så att att
politiskaskiljer vad gällerröstande och icke-röstande sig nämnvärt

mindre.spörsmål faran det här avseendetiär
åsiktsförekomst respektive åsiktsrikt-distinktion mellanGörs en

poli-för första konstatera icke-röstare uppvisarkan detning att
frågorlika omfattningtiska åsikter i Av 23röstare.nästan stor som

valundersökningen hade icke-röstare ipolitiska attityder i 1998om
siffra förmedan motsvarandeuttalad åsiktgenomsnitt i 17,0 röst-en

frågor.endast obetydligt högre, 17,5are var
uppfattningrespektive icke-röstarestabell redovisasI 2.8 röstares

sakfrågor samband med valet ipolitiska ingåri i Frågorna1998. en
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där de intervjuade ombadssvit respektive förslag brasvara om var
eller dåligt.

Tabell Andel respektiv icke-röstare olika2.8. röstare 21som-
politiska förslag de dem mycket bra ellersvarat att anser vara gan-
ska bra, inställning kärnkraftsfrågan och EU-frågani pro-samt
cent

icke- ski/lnad röstare
röstare röstare -icke-röstare

l huvudsak för kärnkraften 47 26 +21
I huvudsak för det svenska medlemskapet i EU 44 25 +19

Sverige bör bli medlem i EMU 35 21 +14
minska de sociala bidragen 31 18 +13
slutförvara det högaktiva avfallet från kärnkraften 38 25 +13
i den svenska berggrunden
minska offentligaden sektorn 23 17 +6
Sverige bör söka medlemskap NATOi 26 21 +5

försvarsutgifternaminska 50 47 +3
sälja företagstatliga och affärsverk till köpareprivata 34 31 +3
avsätta skattemedel till den kommunala 87 84 +3mer
äldreomsorgen
förbjuda alla former pornografi 64 62 +2av
Sverige bör på lång kärnkraftensikt aweckla 52 50 +2

sjukvårdenbedriva i privat regi 30 31 -1mer av
minska U-hjälpen 22 23 -1
minska inkomstskillnaderna i samhället 64 66 -2

privatbilismen i innerstädernastoppa 41 44 -3
öka det såekonomiska stödet till invandrare 17 21 -4att
de kan bevara sin kulturegen
sänka skatterna 61 66 -5
begränsa rätten fritill abort 14 19 -5

färre flyktingar Sverigeita emot 42 52 -10
tillåta aktiv dödshjälp i Sverige 36 46 -10
införa timmars arbetsdag för alla 50 60 -10sex
förvärvsarbetande
Sverige bör utträda EU 37 49 -12ur

valundersökningen ställdes antal förslag fickKommentar: de svarandeI ett som
bedöma bra eller dåliga. Svarsalternativen mycket bra förslag, ganska brasom var
förslag, varken bra eller dåligt förslag, förslagganska dåligt och mycket dåligt för-

Siffrornaslag. redovisas för icke-röstare respektive sammanslag-röstare ärsom en
ning alternativen mycket bra och ganska förslag.braav

Resultaten tabell uppfattningi sambandet mellan olikavisar i2.8 att
sakfrågor och valdeltagande sakfrågorna finnsI mångaär svagt. av
det ingen skillnad mellan och icke-röstare tala iMenröstare att om.

frågor finns det tydliga skillnader. sådan fråga handlarnågra En om
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och där icke-röstarnadet svenska EU-medlemskapet inteEMU är
kärnkraften där också degällerlika positiva Enröstare. annansom

socialade låter bli.och positiva Degår röstar är än somsom mer
blandpopulärare bland icke-röstarebidragen än röstare.är

Även efter åsikter ideologisktfrågar väljarnasnär ett mer
vill skill-frågor vilken samhälleplan ärtyp satsamanom avgenom

Samhällsfrå-och denaderna mellan de avstått små.röstat somsom
med värden från till därutformade skala stårO 10 Oärgorna som en

Jämförför bra förslag.för dåligt förslag och mycketmycket 10ett
gällande de olikaoch icke-röstaremedelvärdena mellan röstare sam-

förslagen skillnadenhällena det endast överstigeriär ett enav som
förslagfrågan bra eller dåligthandlar detenhet. Den är attettom

för produktionen skall blisamhälle med avancerad teknik attsatsa
till samhälle utnyttjareffektivare. positivaRöstare är ett sommer

ocksårespektiveavancerad teknik icke-röstare De5,9 4,8. ärän
där kristna värden spelartill samhällepositivanågot störreett enmer

samhälle med toleransmångkulturelltroll och där ettsatsarman
däremotfrån andra länder. Icke-röstaremänniskor någotärt.ex.mot

traditionellatill samhälle slår vaktpositiva än röstare ett omsommer
endastfrågor emellertid skillnadersvenska värden. dessaFör tre var

Huvudresultatetenheter mellan och icke-röstare. våra0,5 röstare av
finnerefterforskningar denna punkt inte några störreär att

åsiktsskillnader mellan och icke-röstare.röstare
kraft det gällerFortfarande vänster-höger ideologi stark närär en
harförklara folkets politiska beteende.svenska Vi röstaattsettatt

fråga social hem-bli handlareller kaninte väg att omvara en som
hur starka medborgarnasamhället och resursmässigt.vist i ärom

ideologisk fråga.bliröstningFrågan vägär även är attom en
fallet. Sedanfigur emellertidEnligt resultaten intei så 19762.12 är

och placeringskillnaderna mellan icke-röstareshar röstares egen
Valdeltagandetsjunkandevänster-högerskalan mycketvarit små. Det

förhållande.har förändrat dettanedgångarna ochmed inte1988 1998
ungefärvänster-högerskalangenomsnittliga placeringenDen är

för för dedensamma inte röstat.röstare somsom
fortfarande från väljarens placeringOm utgår vänster-egen

place-finner Valdeltagandet högre blandhöger äratt personer som
jämfört medtill höger politikentill ellersig ivänster personerrar

falletfigurplacerar Resultaten Visar varitsig i mitten. i så2.13 attsom
Valdeltagandet medsamband med valet sjönkända sedan I 19981976.

procentenheter bland de placerade sig i mittzonen9,1 avsom
medan tillbakagången endastvänsterhöger-skalan, 2,7 procenten-var

till höger respektivebland placeradeheter sig 2,0 pro-personer som
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och icke-röstares placeringFigur vänster-högerRöstares på2.12. egen
skalan medeltal
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differens
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frånSkalan till där förKommentar: långt till och förgår stårO står10 O 10vänster
långt till höger.

centenheter bland dem placerade tillsig Valet inne-1998vänster.som
bar skillnaden valdeltagande ökade markanti mellan väljareatt som
själva placerade till höger respektivesig politiken jämfö-i ivänster
relse med de väljare placerade mittfält.politikenssig isom

kunna val politiken det nödvändigt kunnaFör igöra äratt att
urskilja politiska alternativ. Saknar väljarna alternativ blir valen svåra
och förrisken låta bli uppfattarväljare inteFör någrastörre.att som
skillnader mellan de alternativ budstill blir valet ovidkom-stårsom
mande, medan handlingen förefaller rationell. det iavstå Varatt sam-
band med valet tidigare för väljarna uppfatta tyd-svårare1998 än att
liga alternativ politiken Resultaten fråni valundersökningarna om
hur väljarna bedömde valrörelsen återfanns tidigare kan tydasom
det. möjlighet huruvida uppfattadet alterna-En svårtatt testa attvar

politiken jämförativ i och icke-röstares bedömningär röstaresatt av
vänster-högerskalan de placerar dvs. hur de uppfattarpartiernavar

de ideologiska avstånden mellan partierna. avståndJu större man ser
mellan desto tydligare alternativ politikenpartierna ochi omvänt
kortare avstånd mellan desto alternativ poli-partierna isvårare att se

figurtiken. redovisas förgenomsnittsvärdet de summeradeI 2.14
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vänster-högerplaceringideologisk påochValdeltagandeFigur 2.13. egen
skalan procent1976-1998
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19981991 19941985 1988198219791976

valárdifferens
vänster- 16,69,57.5 5,85,76,1 3,53,9mitten

förochtillför långt stårtill där 10från stårSkalan 0går 0 10, vänsterKommentar:
tilltill placeratsfrånvärdenangivitfiguren har O 3långt till höger. I personer som

ochförts tillfrån till har mittenvärdenangivit 4 6vänster, personersompersoner
till höger.placerar sigbland demtillvärden från ingårangivit 107 somsom

väljarnavänster-högerskalan såmellanavstånden partierna som
dem.uppfattar

mellansambandfinnsdetresultatenförstadet visarFör ettatt
mellanskillnaderideologiskagradenuppfattarhuruvida väljarna av

ideo-uppfattarvaldeltagande. inteoch Personerpartierna storasom
utsträckningmindreiskillnader mellan partiernalogiska änröstar

dennavaletinnebardet andra 1998så. Förgör attpersoner som
debland intefigurResultaten visarförstärktes. ieffekt 2.14 att som

Valdeltagandetsjönkmellan partiernaskillnaderuppfattar klaranågra
högValdeltagandet låg kvarmedanprocentenheter,med hela 14 en
mel-skillnaderideologiskauppfattat tydligablandnivå sompersoner

tydligamellan devaldeltagandeSkillnaden ilan partierna. som ser
från tillÖkadedetdeoch inte 18mellanskillnader partierna görsom

procentenheter.32
tillförklaringarobjektivatraditionellahar lutatHittills oss

icke-röstarnaförklararhureller inte.beslutväljarnas Menröstaatt
frågahelthar ställthemma Vide valtsjälva öppenenatt stannaatt

tabellredovisasResultatet ivaldagen.röstade 2.9.varför manom
huvudkategorier.fem Dekodat de ihar öppnaVi öppna svaren
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Figur Valdeltagande oc/ø2.14. grad uppfattade skillnader mellan par-av
tierna procent
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Kommentar: De summerade avstånden bland väljarnas placering vänsterhögerska-
lan mellan lägst ochgår högst frånAvstånd harO kategoriserats120. 0-40som som

litet avstånd, varken litet eller41-80 avstånd och 80ett översom som stort stortsom
avstånd.

Tabell Skäl till icke-röstning. fråga2.9. Svar öppenen om var-
för röstadeinte riksdagsvaleti procent1998man

Intresse, kunskap, gjorde annat 32
Saknar alternativ i politiken, kan urskilja ett eget parti 29
Saknar förtroende för politiker och partier 19
Bortrest, sjuk 14
Formerna kring valet 5
Annat skäl 1
Summa procent 100
Antal 126personer

EndastKommentar: själva uppgivit de harinte har fått moti-röstatpersoner som att
detta.vera

bekräftar den bild icke-röstandet de objektivasvaren av som mer ana-
lyserna givit. icke-röstarna själva får förklaraNär har de främstsig

hemma för de inte intresserade eller har kunskapnågonärstannat att
politik. vanligt deEtt kan finnainte alter-någotärom annat attsvar
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förtro-de saknarellerför dembland partiernanativ rösta attatt
sjuka eller bortresta. Enoch partierna. Någraför politikernaende varç

f hittakundede intevalet,kringpekade formernaandelmindreän
ochfotbojahade s.k.tillfrågadedevallokalen.ellerröstkort Ensitt av

detlåg.vallokalendär Mentill den platstillstånd sighade inte taatt
anförde skältillfrågadeandel de procentliten 5bara somavvar en

slag.dettaav
speletfinger medha ialltsåfaktorer tyckspolitiskaMånga ett
grad.högolikai EnValdeltagandet. Desjunkandebakom det oroar

densammapolitiker ochochpartierökande ärmisstro att en avmot
detfrågor hurValdeltagandet väckersjunkandetill detorsakerna om

förhållandet ingjuterdemokratin.svenskamed den Mentillstår trots
politiskaför detförtroendetinför framtiden.mod Omallt lite syste-

hoppfinns detj kan återvinnaseller sätt ettomannatettmet
sambandförredogjordes iskälvaldeltagande.ökat Avl somsamma

faktorernasocialadebetydelsensummerademedl taravatt upp
för betydelsenmodellmultivariatanalyseravidare tilli att enstegetnu
definierat tvåValdeltagandet. har återigenViförfaktorerpolitiskaav

partiidentifie-starkapolitisktDen är:somgruppenextremgrupper.
dagstidningarpolitikallt ipolitik, läserintresseradmycketrad, omav

vänster-höger-mellan partiernaskillnaderuppfattar klaraoch som
intepolitisktför dengällerföljandeMedanskalan. gruppen:svaga
poli-aldrig läserpolitik,intresseradpartiidentifierad, allsinte omav

mellan parti-skillnaderuppfattarochdagstidningar inte någratik i
politiskaredovisadedevänster-högerskalan. Några ovanaverna
och und-enkelmodellenvill hållaeftersomharfaktorerna utgått

detäckervariabel inmultikollinearitetsproblemet. Någonvika som
meddock ihar tagitsutanförskappolitisktaspekternaviktigaste av

praktikenfångas iförtroendepolitisktkallatmodellen. Det ovan,
denLiksomanalysen. ikommandedenpartiidentifikationen iavupp

logistiskanvändermodellenmultivariatatidigare regres-avoss
ochfråndata 1998.och analyserarsionsanalys, 19941985,

självständigpolitik har inte någonDagstidningsläsningen om
kontrollunderundersöktade årenValdeltagandeteffekt något av

intresseradepolitisktenkelthelt såfaktorer.för övriga Det är att t.ex.
vadgradhögreoch itidningarnapolitik i änläser röstarommer

konstateraskunnattidigaresambandandra Detgör. somgrupper
indi-tolkaspolitikoch läsning måstevaldeltagandemellan somom

j effektstarkpartiidentifikation harochPolitisktrekt. intressel en
för dekontrollunderundersöktaValdeltagandet samtliga år även trei

faktorför dengällervariablerna.oberoende Detövriga även som
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Tabell Valdeltagande förklaras2.10. i Sverige politiska faktorer.av
Logistisk regression och års Valundersökningar1985, 1994 1998av

1985 1994 1998
variabel Effekt Standardfe/ Effekt Standardfe/ Effekt Standardfel

intresse för politik 12484 0,4709 1,4954 03998 1,5774 0,4058
dagstidningsläsning 07965 0,4472 0,4588 0,3907 03503 0,3712

politikom
partiidentifikation 15988 0,2991 1,3887 02899 17036 0,3179
vänster-högeravstånd 1,6133 0,7432 1,664 O,6959 3,8869 0,6574
konstant 07436 02481 0,5605 02231 -0,4285 02255
x 89,1 91,9 153,9
antal 2576 2296svarspersoner 1792

logistiskaKommentar: De regressionerna inte viktade Valdeltagandetär mot utan
bygger data från individer behandlas likvärdigt. Effekter markerats medsom som

indikerari den statistiskt signifikant skild från nollär minst 0,05-nivån. Samt-att
liga variabler har kodats med Värden från nollgår politiskt intesom svag t.ex.grupp;
alls intresserad politik till politiskt stark mycket intresseradav ett t.eX.grupp; avÖvrigapolitik. tillämpliga skalsteg har värden däremellan, eftersom samtliga variab-
ler i analyserna har tidigare kapitlet framgåri skalsteg i respektive till-presenterats
lämplig tabell eller figur.

kallat vänster-högeravstånd. Människor uppfattarinte någrasom
skillnader mellan partierna Vänster-högerskalan i min-stora röstar

dre grad vad andra under kontroll för deän politiskaövrigagör även
faktorerna. ocksåDet intressant konstatera dess effekt harär att att
ökat kraftigt i samband med Val.års sedan tidigare1998 Som vet
stannade högre andel dem endast uppfattade små parti-en av som
skillnader hemma tidigarei Val. resultat1998 Detta kvarstår iän även

multivariataVår analys. Liksom gjorde analyserade de socialanär
faktorernas betydelse i multivariat modell kan det platssinen vara

räkna fram det förväntade Valdeltagandet dei tvåatt extremgrup-
politiskt och starka väljare definierat. för-Denperna av svaga som

väntade nivån Valdeltagandet dessai Valentvå i 1985, 1994grupper
och figuråterinns i1998 2.15.

den politisktI starka förväntarextremtsett gruppen attoss
alla väljare och dengår I den förväntaderöstar. svagare gruppen var
nivån Valdeltagandet ganska låg redan68 procent Den1985. sta-
tistiska förklaringskraften för variationer Valdeltagandeti i den poli-
tiska modellen alltså klart starkare för den sociala modellär än pro-

tidigare. motsvarandePå gällde för den sociala modellensättVat som
minskar det förväntade Valdeltagandet deni kraftigtsvaga gruppen

Och detta falli räknar1998. endast med fem detvå poli-att av av
tiskt väljarna gick och röstade Detta1998.sett ärresurssvaga ur
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respektivepolitisktblandvaldeltagandeFFigur I örvantat svaga
och procentväljarestarka 998I1985, I 994
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medberäknadeValdeltagandet utgångs-värdenaförväntadeDe ärKommentar:
Starka väljaretabellpresenterades i 2.10.logistiska regressioner ärdepunkt i som

starka,politisktdvs. deoberoende variabler,samtligavärdeväljare har ärettsom
dvs. devariabler,oberoendesamtligavärde nollharväljare demedan är somsvaga

politiskt texten.se ävenär svaga

bekymmersamtlikaförsynvinkel och sig intedemokratisk i ett
stödjerochointresserad inteföregående. Denresultat ärsomsom

uppfattar någratill visso inteochbestämt parti,något yttermera
anledning inteocksåharmellan partiernaskillnader större attstora

rationellt intetyckaskanmänniskor har.vad andra Det attänrösta
poli-detpolitiskt Omför denna extremtrösta grupp.resurssvaga

hop-ökas kankanpartialternativenoch kunskaptiska intresset om
finnerriktigtvaldeltagande. intressantahögre Det är omettpas

Är detfaktorer. sådessasamverkan mellan tvånågon atttyper av
politisktdeockså tenderarsocialt resurssvagaatt vararesurssvaga

varförOchandragradlika högdärför ioch inte rösta sattesom
frågaval intressanteffekt fall Enin i just års ärdenna i så 1998 var-

politisktdenvaldeltagande ihögtrelativtförväntaför kunnat oss
och 1994.1985svaga gruppen

2000-taletinförValdeltagandet
medbor-detinnebärpraktikenfolkstyrelse.betyderDemokrati I att

får tilltill parlament,fria vali ett upp-somrepresentanterutsergarna
skall haöverhuvudtagetfolkviljangift nationen. För enattatt styra
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möjlighet förverkligas krävs därför bl.a. medborgarna deltaratt att
valdagen. folketinteOm till val medgår sina åsikter kan mycket väl
politiken sig inriktning vad skulle fallet.änta en annan annars vara

sjunkande valdeltagandeEtt därför, Henrik redanOscarsson,är som
påpekat i Demokratiutredningen alltid dåligt för demokrati Frå-en

dock hur dåligt detär är.gan
frågan huruvidaSvaret det sjunkande Valdeltagandet sätter

demokratin i delvisgungning avhängigt vilka medborgareär av som
från kanavstår Vi tänka huvudtyper icke-röstare;tvårösta.att oss av

den medvetne och den oengagerade. medvetneDen icke-röstaren
träffar politiskt val inte helt enkeltHonrösta.ett attgenom anser att
inget politiskt kan företrädaparti henne och väljer inte rösta,att
medan den oengagerade icke-röstaren förinte han inte villröstar att
eller orkar.inte fallet kanOm så misstänkaär att resurssvaga grup-

väljarkåren representerade valdagen mindrei grad vadär änper av
starkare kan medföraDetta skevhet valprocesseniär.grupper en som
återverkar menligt såväl folkviljans förverkligande riksdagenssom
legitimitet.

analyserDe hittills detta kapiteli skvallrarsom presenterat om
väljaretvå har frånavstått högrei gradatt rösta ängrupper av att

andra väljare, vilket oroande. Vad benämnt socialt och politisktär
inte lika högi grad andraröstarresurssvaga grupper som grupper av

väljare. och föriDet sig inte nyhet förnågon val. Tidigareär års1998
forskning svenskt valdeltagande har pekat samband mellan åom

sidan sociala faktorer politiska faktorer och andra sidanåena samt
Valdeltagandet. Politiska faktorer påverkar, också från tidigarevet
studier, Valdeltagandet högrei gradnågot vad faktorersocialaän gör.
Det sannolikhet politiskt ointresserad medborgareär större att en

frånavstår arbetslös det.rösta än göratt att en
analyserVåra valdeltagandet visar dessa välkända1998av att sam-

band kvarstår och de flera falli har förstärkts. detTrots kanatt
också Valdeltagandetvisa sjunker flerai resursstarkaävenatt grupper

medborgare. har också,Vi begrunda trender deiav attgenom
svenska väljarnas beteende, kunnat konstatera det sedan längeatt

bäddatvarit för sjunkande valdeltagande. tänkerVi då exempelvisett
den ökande misstron politiker, den ökade väljarrörlighetenmot

och den sjunkande partiidentifikationen. förvånansvärda,Det när
studerar väljardata, inte Valdeltagandet sjunker detärman att utan att
harinte sjunkit tidigare. alltsåDet inte förstå Varförsvårtärmer att

det svenska Valdeltagandet sjunker. varför detFrågan sjunker justär
1998.

harVi alltså påvisat samband mellan Valdeltagandet och olikaett

118



PER HEDBERGMARTIN BENNULF OCH

det vissafaktorer. såpolitiska Frågansociala ärär att avomsamt nu
egentli-ochvarandraavspeglingarverketsjälvaresultatdessa i är av

valdeltagan-förklaramycket till nivånbidrarinte så värst attgen
utbildadeoch lågtarbetslösadet dedet. kan såDet ärattt.ex. vara

därförochointresserade inte Enpolitisktdeockså röstar.ärsom
samspelarfaktorer såoch politiskasocialamöjlighet är attannan
politisktocksåmedborgaresocialtvis är resurs-somatt resurssvagen

detendens gårförstärkt inteuppvisar utöverröstaatt somensvag
faktorerdeicke-röstandebidrag till tvåenskilda typerna geravsom

fall vadfaktorer uppvisar i såhand. tvåDe sam-typerna avegen
tillställningkunnainteraktionseffekt.kallar Förhällsvetare taatten

för-förmodellmultivariatanalyserafrågornade måste attresta en
förklaringsfakto-inkludera bådavaldeltagandeklara typerna avsom

modell vidsådananalyseratharsamlat Vimed treenett grepp.rer
tidpunktenförstaoch Dentidpunkter: 1998.1985, 1994 represente-

Århögt Sverige.fortfarande iValdeltagandetden tid dåalltså varrar
med förmätpunktdennadet sjunkit aning,hade är1994 attmenen
klart lägre.Valdeltagandetmodellinförbilda vinjett års år1998 när

harvariabel vi,beroendedikotomharMed tanke somatt en
demResultatetregressionsanalyser.logistiskagenomförttidigare, av

tabellredovisas i 2.11.
variablerna imellanöverlappning någrafinns vissDet aven

ellerarbetslösmedborgarehuruvidaförVariabelnmodellerna. ären
variablernadevalundersökning överlappar övrigaförinte års1985

fråneffektdess övrigaisoleraomöjligtdetår så är attattsamma
arbetslöshetsvariab-ochmodellen. Klass-den multivariatavariabler i

utbildningför medan intemodellensignifikanta ilerna inte 1994,är
faktorernapolitiskadedet gällereffektsignifikanthar När1998.en
gradvariabler. Enbartandraåterspeglingdemvissaär av par-avav en

effekt bland designifikantstatistiskttiidentifikation uppvisar en
dock också1990-taletUnderfaktorernapolitiska 1985. noteras

vänster-högeravstånd statis-uppfattatpolitik ochförintresse som
självstän-för politik har inteMedieexponeringsignifikanta.tiskt en

analyseradedeValdeltagandet iidentifierbar effekt någondigt av
jämför deskillnadenkanske intressantastemodellerna. Den när tre
har signi-vänster-högersavstånd,uppfattatmodellerna är som enatt

allt vik-framklivereffekt redanidentifierbarochfikant 1985, som en
Medborgare inteeller inte.bakom beslutetfaktortigare röstaatt som

vänster-högerdi-mycket längsskiljeruppfattar sig såpartiernaatt
utsträckning.mindrealltoch imensionen 1998,1994, änröstar mer

deskillnader mellanidentifierarfullt logiskt. inteOmDet är man
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Tabell Valdeltagande förklarasi Sverige2.11. sociala och poli-av
tiska faktorer. Logistisk regression och års val-1985, 1994 1998av
undersökningar

1985 1994 1998
variabel Effekt Standardfel Effekt Standardfel Effekt Standardfel

civilstånd 0,9737 0,2306 0,6721 0,1846 0,8358 0,1852
klass 0,5392 02499 0,2809 0,1869 0,3629 0,1953
arbetslöshet -0,066 0,1794 0,8224 O,2590-------------- --
utbildning O.7951 0,3823 0,8165 0,2800 0,2290 0,2789

intresse för politik 1,0261 0,6117 12873 0,4146 1,3748 0,4257
dagstidningsläsning 0,2724 0,5876 0,1312 0,3925 0,1126 O.3800

politikom
partiidentitikation 1,6557 0,3848 15093 0,2996 115996 0,3272
vänster-högeravstånd 0,4515 1,0020 1,4325 O,7205 3,4509 0,6976
konstant 0,3571 0,3675 -0,0299 0,2724 -1.6576 0,3301

76,3 115,0 184,2
antal 1900 2245 1755svarspersoner

logistiskaKommentar: De regressionerna viktadeinte Valdeltagandetär mot utan
bygger fråndata individer behandlas likvärdigt. Effekter markerats medsom som

indikerar den statistiskt säkerställt skild från noll minstär 0,05-nivån. Samt-att
liga variabler har kodats med värden från noll socialt politiskt/svaggårsom grupp;

ensamstående alls-inte intresserad politik till socialt/ politiskt starkt.ex. av ett
gifta/ Övrigasammanboende mycket intresserad politik. tillämpligat.ex.grupp; av-skalsteg har värden däremellan, eftersom samtliga variabler analyserna hari presente-

tidigare kapitlet framgåri skalsteg respektive tillämpligi tabell eller figur.rats ----- --markerar effekten för denna variabel omöjlig beräkna detta år massiväratt att p.g.a.
multikollinearitet.

politiska varför föredrapartierna, då framför de andraett
fånga modellernas förklaringskraftFör kan defi-återigenatt

niera två väljare; de varje modelleni inklu-extremgrupper av som
derad variabel återfinns deni ändan. får således framViena en

röstningsbenägen värde samtliga oberoende1 vari-extremt grupp
abler sammanboende, från medelklassen, har arbete, välär ärsom
utbildad dessutom mycket intresserad politik, läser alltsamt av om
politik dagstidningarna,i starkt identifierad med politiskt partiär ett
och uppfattar klara skillnader mellan partierna vänster-högerdi-
mensionen. Motpolen den icke röstningsbenägnaär extremt gruppen
värde noll samtliga oberoende variabler ensamstående,ärsom
med arbetarklassbakgrund, arbetslös och har låg utbildning intesamt
alls intresserad politik, aldrig låser politik dagstidningar,i inteav om
alls identifierad med och uppfattarnågot parti inte skillnaderär några
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politisktsocialt ochblandvaldeltagandeFFigur 2.16. örvantat svaga
ochstarka väljare procentrespektive 1998985, 1994I

100100100
100 véåoo

oE 80
å 58

60 49ä I stark-4-- - - . . .E i.--9 ---I---svag"u,40
a x 16E t .,20 . i
E

0
199819941985

Valår

+84+51+42differensstark
minussvag

hjälpframräknade medValdeltagandetförväntade värdenaDeKommentar: är av
väljare väljareStarkapresenterades tabellide logistiska regressioner 2.11. ärsom

politisktsocialt ochdvs. deoberoende variabler,samtligahar värde ärettsom
oberoende variabler,samtliganollhar värdeväljare destarka, medan är somsvaga

och politiskt texten.de socialt sedvs. ävenär svaga

väljargruppervänster-högerdimensionen. Dessamellan partierna
demycketrenodlade former, små. Menallsde i sinaexisterarär, om

Valdeltagandetförändringarna iför illustreraändå lämpligaär att
valdelta-förväntadedetfigur redovisasfolket.bland svenska I 2.16

starka väljarnaoch dede 1985,gandet dessi två extremgrupper; svaga
logistiskrespektivevaldeltagandedetoch Det1998.1994 är reg-som

angåendedataanalysbygger alltsåförutspår.ressionsanalys De av
respektiveValdeltagandettillvariablernas passningoberoendede åtta

ar.
Ãr guldålder.valdeltagandetssvenskaslutet detnådde1985

modell, haförväntas, enligtväljare vårSamtliga starkai rös-gruppen
förväntasdefinieratsdetta val. Också denii svagsomtat somgrupp

Efter-nämligenhahög andel väljaretämligen 58röstat, procent.en
utanförstående både ikraftigtdefinierat dennahar grupp somsom

lågtförväntaegentligen sigkansociala och politiska etttermer man
fannsdetdetRimligtvisvaldeltagande så,i 1985, att envargruppen.

Därförvid valen.för deltagasamhällsnormutveckladstarkt rös-att
därtill,anledning ihadeväljare, minstdentade också somgrupp av
minskatValdeltagandethade sedanVid valetganska hög grad. 1988
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för hållanågot sig någorlunda stabil nivå Detta1994.att t.o.m.en
har inte i starkanågra spår väljare då fortfarandesatt gruppen som
hade förväntat valdeltagande 100 Iett procent. gruppen resurs-

väljare hade det förväntade Valdeltagandet minskat något,svaga men
särskiltinte mycket. väljare den mycketVarannan i väljar-resurssvaga

gick, enligt49 modellen, ochprocent röstade. Men 1998gruppen
förändrades läget dramatiskt Valdeltagandet sjönk alltsåsätt.ett
med den högsta siffran moderni tid. Och det denvar resurssvaga

stannade hemma tidigarei skådadinte utsträckning. Igruppen som
förväntas enligt modellen endast väljarna ha16gruppen procent av

medan den starka siffra fortfarande finns1998, kvarröstat gruppens
Minskningen mellan och framstår100 i1994 1998 änprocent.

dager, vad hittills presenterade figurer skvallrat enligtvärre än om,
denna analys. har kallat det demokratisktDet värstasom sett sce-
nariot också det antyds. Det samhäl-iär årsom resurssvaga grupper
let har hemma. Människor socialt och politisktstårstannatsom som
utanför från välja riksdagsledamöter.avstår Polariseringen ökadeatt
kraftigt vid val och frågorårs riksdagens legitimitet aktuali-1998 om
seras.

påpekanden kan omedelbart formuleras.Fyra förstadet tyderFör
det sist presenterade resultatet normupplösning har skett.att en
Väljare känner inte längre det plikt och de harär rösta,att atten som
de minsta incitamenten därför. detså avstår andra indi-Förgöraatt
kerar resultaten finnsdet interaktionseffekt mellan soci-ståatt en att
alt respektive politiskt utanför. har låga värdenOm bådaman
dessa faktorer minskar sannolikheten förså röst äntyper av en mer
vad respektive faktorer enskilt pekar Och denna interak-på.typ av
tionseffekt förunik valet Troligtvis hänger den med1998.är samman
den normupplösning har skett gällandetrorsom attsynen

det tredje kan ValdeltagandetFör mycket väl sjunkarösta. än mer.
Misstron politiker i harSverige återigen slagit rekord blandmot
svenska väljare, medan partiidentifikationen dvs. väljarnas grad av
känsla anhängarskap med politiskt slog bottenrekordnågot parti iav
samband med val. Redan långt tidigareårs hade känslan1998 av
anhängarskap med politisktnågot minskat och banatparti för detväg
minskade Valdeltagandet. kan markenDet har förbe-så attvara nu

för ytterligare minskningar Valdeltagandet. Därför kan förvi,retts av
det fjärde, konstatera den allvarsamma debatteni detatt tonen om
sjunkande Valdeltagandet har plats.varit sin frågaDet är ettom
allvarligt problem för den svenska demokratin.

analyser har gälltVåra den längre tidshorisonten.något Begrundar
svenskt väljarbeteende tjugoårigt perspektiv det ingetärettur
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varföriställetvaldeltagandet har sjunkit. Mysterietmysterium äratt
för-förmår datakraftigtsjunkit inte våradet har just Detså 1998.

tycks ha slagit tilltalat justnormupplösningklara. Den om ovan
startade redanvaldeltagandeVarför Trenden med minskat1998.

ochdet valrörelsernaKanske 199419911988. trots ensom,var
ovissalyckades hålla kvar väljarna. partiersnormupplösning, Många

faktor.bidragandefyraprocentspärren kan hakamp med varit Par-en
valrörelser där dekraft behövs. Spännandemobiliserandetiernas

där väljarna kanframstår tydlig dager ochalternativolika ipartiernas
utformningenför framtidabetydelse denderas haruppleva röstatt av

förlorade Väljargrupper ellerlocka tillbakapolitiken landet kani
såväl andrafler.skrämma bort visarinte Det våraåtminstone som

valrörelserframtida ris-genomförda studier. med ointressantaMen
fortsätta sjunka.kerar valdeltagandet att
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APPENDIX:

VIKTKOEFFICIENTER FOR

VALDELTAGANDE I vu 1976-1998

valundersökningarna icke-röstarna underrepresenteradeI ochär rös-
överrepresenterade bland de intervjuade. korrigera val-Förtarna att

deltagandet valundersökningeni det med detså överensstämmeratt
faktiska Valdeltagandet har olika viktfaktorer Bland intervju-använts.
ade har icke-röstare viktats och viktats ned. bortfalletIröstareupp
där underrepresenterade och icke-röstareröstare är överrepresente-
rade har viktats medan icke-röstarna viktats ned.röstarna upp

Viktfaktorena har fram andelentagits det fak-iröstareattgenom
tiska valdeltagandet divideras med andelen valundersökning-iröstare

och förmotsvarande icke-röstarna. genomförtshar bort-Detta iarna
fallet, föreintervjuerna valet och efter valet varföri intervjuerna sig.
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9821976 1979 1

faktisktvaldeltagande
röstare 91,44779491,760086 90723638
icke-röstare 8,2399134 9.2763615 8,5531843

förval intefterval förval efterval intervjuadintförval inteftervalintervjuadint intervjuadint int
valdeltagandei vu

röstare 9651162794529085788915099572580694,114114821200519443573692605633x
icke-röstare 5470914121,1084904274193558858858178799485.56426337394366134883720x

vlktfaktor
röstare 09707074114997970,9477448096397481.1135866096836000987497009507671x
icke-röstare 04783674153716381,15671632,362108515061310043946112,170295115760349

1985 1988 1991:

5 faktisktvaldeltagande
i röstare 89851850 85,956243 86,73892

icke-röstare 14,04376 132610810,148149
efterval förval efterval intförval inteftervalintervjuadintförval int intervjuadint int intervjuad

valdeltagandei vu
röstare 755676559170230991,10824783,14977995,652173935746267452914791,70896789597113

91,10824798917525ickeröstare 16,8502204347826 59253731254708528,29103211040288624332344
viktfaktor

röstare 095936391,14631430945874909520424158060230.93936020,96537421,15332380,9372719
1,59816521,4913910ickexröstare 060225612334073 1.46535770.55136591,6938494134998690,5449980

1994 1998

faktisktvaldeltagande
röstare 85827100 81.390000
icke-röstare 13172800 18510000

intervjuad förval inteflerval intervjuadimförval eflervalint int
valdeltagandei vu

röstare 74,3375179460400309011280667,70000089.96579 86725000
icke-röstare 25,662482539599659.887193 3230000010,03420 13275000

viktfaktor
röstare 096353781.2022001,168011809177952 0,904300 0938800
icke-röstare 0513313524412358133231940.576160 1860000 1.399250

uppgiftsaknasx
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Noter

from Global PoliticalIDEA Tarnoat1997 Voter Report1945-1997: Par-1 a on
Stockholm klassisk studie valdeltagande återfinnsIDEA. iticipation. En Ray-av

mond Wolfinger Who YaleSteven Rosenstone 1980 Votes New Haven:8C
University Press.

allvarsamma debatten bl.a. påmind de tilläggsdirektiv tillDen i sig i2 görtonen
Demokratiutredningen de forskningsprojektiutmynnat tre rapporte-som som

denna bok,i DIR 1998:100.ras
TopfRichard ElectoralIDEA Participation".1997; 19953 27-51 Inpp.

Klingemann andHans-Dieter Fuchs Eds. the Oxford:Dieter Citizens State.8C
Oxford University Press,

låga Valdeltagandet EU-parlamentsvalet finns analyserat MikaelDet i4 1995 av
Gilljam och Holmberg första Earopaparlamentsval. Stock-Sören 1996 Sveriges
holm: Norstedts Juridik, kapitel allmänhet Valdeltagandeti tillDet såär att
Europaparlamentet lägre deltagandet nationella val, deri EijkKeesär än se van

Mark Franklin Cboosing Tbe Electorate and1996 Europe European8C et
National Politics the the Arbor: of MichiganUniversityin Face Union. Ann
Press.

långsiktiga trenderna väljarbeteende analyserasDe i svenskt bl.a. Mikael5 av
Gilljam och Holmberg Väljarna inför 90-talet. Stockholm:Sören 1993 Nor-
stedts Juridik.

Medborgare upplever utanför samhället kommer till talssig istå6 som en rap-
från Demokratiutredningen kallad marginalen. intervjubokfrånPa En Soci-port

altjanstatredningen SOU 1998:161.
hämtade från intervjufråga varförCitaten skäl till inte7 är öppenen om man

röstade valundersökningeni vid Göteborgs exempeluniversitet. För1998
hur ungdomar olika socialai situationer politik och valdeltaganderesonerar om

Anders Bruhns kapitel denna bok.ise
Herbert Political Behavior.Tingsten London: SidneySe King;19373 t.ex.

Verba and Political Eqaality.NieNorman 1972 Participation in America8C
Cambridge: Cambridge "ElectoralUniversity Press; Crewe Partici-Iwor 1981

David Butler, Howardpation EdsIn Penniman Austin DemocracyRanney8C
the Polls. Washington AmericanDC: Enterprise Institute; Steven Rosenstoneat
John Mobilization,Marh andHansen 1993 Participation, Democracy in8C

York: McMillan; Sidney Verba, Schlossman BradyAmerica. New Kay Henry8C
and Equality: Voluntarism ana Politics. Cambridge,1995 Voice Civic American

Harvard University Mark Franklin ElectoralMa: Press; Participa-N 1996
Richardtion EdsIn Lawrence LeDuc, G. Niemi Pippa Norris Comparing8C

Election: and Global Thousand Oaks:Democracies. SageVoting in Perspective.
Publications, svenska väljare bedömer valen"Att irösta215-235;pp. som en

effektivmindre handling för politik gjordepåverkan vad de1997 1979änav
framgår Demokratirådets Olof m.fl. Demokrati ocbPetersson 1998rapportav
medborgarskap. Demo/eratirådets Stockholm: förlag.SNS1998.rapport

Franklin 1996.9
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Franklin sid.1996 226-228.O
för Därförpremiär personvalet det uttalaDet svårt sig1998. år attvar om

dess eventuella effekter redan Huruvida personvalet har effekternågranu.
Valdeltagandet eller riktning framtideni negativ, positiv, lämnar utvisa.att

analyser personvalsinslaget valet Holmbergi TommyFör Sören1998 8Com se
PremiärMöller Rådet för utvärdering1999 SOU 1999:92. av

val. Stockholm: Elanders Gotab.års1998
teori omöjlig, empiriskt kan backaDenna svår, inte1 är nästan prövaatt om

tiden och återinföra perioden under betingelserhistoriskaårstre samma som
under tid. har dock underlag för spekulera kringlite bättrerått Vi attsenare

denna hypotes olika undersökningar, vilket lite längre frami återkommer till i
detta kapitel.

valkampanjerSvenska Stockholm:Se Peter Esaiasson 1990 1866-1988.13
förAkademilitteratur analys svenska valkampanjer under olikartadeen av sam-

hällsbetingelser. frånFörändringen det svenska samhället 1960-talet till nutidav
Hinnfors Sambdllsförándring ochbeskrivs också Familjepolitik.ijonas 1992

Stockholm: Almqvist Wiksell International.partistrategier 1960-1990. 8C
valrörelsen presenterades för väljarna det uttryck denHur 19984 toggenom

massmedia undersöks Cathrin Andersson och Ekström plats iMatsav annan
denna bok.

vilken deltar detutsträckning svenskar olika sociala och iiI5 röstargrupper
politiska livet väl Walterrelativt undersökt, Herbert Tingsten 1937;är t.ex.se

demokratiska klasskampen. Stockholm: Tidens förlag; OlofKorpi 1981 Den
MedborgarnasAnders Westholm Blomberg makt.Petersson, Göran 19898C

Stockholm: Carlssons; Mikael Gilljam Holmberg m.fl.Sören 1990 Rött8C
bokBlått riksdagsval. Stockholm: kapitelårs Bonniers,Grönt. En 1988om

Bennulf Hedberg "Aktiva eller väljare MikaelMartin Per passiva1995 I8C
knappt till Väljarna ocbfolkomröst-Gilljam Holmberg redSören Ett EU.8C

Stockholm: Norstedts Juridik, sid.ning 1994. 75-111.
Urvalets storlek mellan de olika undersökningarna. Urvaletvarierar 199816

omfattade Sedan väljarstudierna upplagda rullande9002 1973 ärpersoner. som
tvåstegspaneler. Hälften samtidigturvalet vid valintervjuas återigen nästaav

panel för val Intervjustudiernaintervjuasåter nästastartar attensom ny osv.
finnsmed svenska väljare samlade Svensk Sambdllsvetenskaplig Datatjdnst

Primärforskarevid Göteborgs för de svenska valundersök-universitet.SSD
har OlofWesterståhl Särlvikningarna varit: Jörgen 1956, Bo 1956-1973,

GilljamHolmberg MikaelPetersson 1973-1976, Sören 1979-1999 samt
1985-1995.

Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet i Sören7 t.ex.presenteras
Svenska Liberförlag, MikaelHolmberg väljare. Stockholm: sid.1981 11-25;

Valjarnas juridik,Gilljam Holmberg val. Stockholm: NorstedtsSören 19958C
m.fl. Blåttsid Mikael Gilljam HolmbergSören 1990 Rött Grönt. En11-12; 8C

bok riksdagsval. InformationStockholm: sidårs Bonniers,1988 12-16;om om
den svenska valforskningen återfinns också internetadress
http://gordon.pol.gu.se/sve/vod/vustart.htm. Konsultera European jour-även
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nal Political Research Special The Intellectual His-Issue:1994 252239-385.
of intresserad amerikanska valundersök-Election Studies. Den ärtory som av

Merrill Shanks Thekan med Millerningar 1996Warren E. New8Ct.ex. starta
introduktion tillCambridge: Harvard University Press.American Voter. För en

Aardalde norska studierna kan med ValenHenry Bernt8Ct.ex. startaman
norske valgforskningsprogrammet. Puhlikasjonsliste Oslo:1998 Det 1956-1998.

ISF, Rapport 98:15.
Studier politisk opinionsbild-Mäktiga massmedierSe Asp 1986 iKent13 t.ex.

Stockholm: Akademilitteratur; Esaiasson Peter Esaiasson Sörenning. 1990; 8C
Above. Members Parliament andHolmberg Repre-1995 Representation From

Heidar,Aldershot: Dartmouth. Esaiasson, Petersentative Democracy. Knut,8C
and The Nordic Colum-eds Beyond Congress. Experience.2000. Westminister

valforskningsprogrammets olika förgre-bus: Ohio inblickPress. iState För en
ningar.

föreMänniskor deltar valundersökningens valet stimulerasi intervjuer9 som
effektsedermera valet. sådan systematisk har Donaldi påvisatsEnröstaatt av

EffectHolmberg The Hawthorne ElectionGranberg in Stu-Sören 19928C
British journal Politicaldies: The of Participation VotingSurveyImpact on

Science 22: 240-247.
"Self-Reported andDonald Granberg Holmberg TurnoutSören 19918CZ°

journal PoliticalValidation. ScienceVoter American 35: 448-459.
medlemsparti till väl-Mikael Gilljam MöllerTommy "FrånSe 19968C21 t.ex.

medborgarnas villkor demokratisk infrastruktur Bilaga tilljarparti". PåI En-
betänkande Demokratiutvecklingskommittén. GilljamSOU 1996:162; 8Cav

sidHolmberg 1998 26-28.
Väljarnas val. Stockholm:Mikael Gilljam HolmbergSe Sören 1995 Nor-22 8C

Holmberg och All-stedts juridik; Sören Partiröstning personröstning.1999
Del Stockholm:valen SCB.1998.männa

partiidentifikation ochfackterm brukar användas kallasDen23 avser gra-som
känsla anhängarskap med särskilt politisktden och riktningen iväljarnas ettav

Campbell et.al. The York: Johnparti. Se Angus 1960 American Voter. New
Schmitt Holmberg "PoliticalWiley and PartiesSören 1995Sons; Hermann 8C

Fuchs Eds. andDecline Klingemannin Hans-Dieter Dieter CitizensIn 8C
the Oxford: Oxford UniversityState. Press, 95-133.pp.

föroch Holmberg analyserGilljam HolmbergSe 199919958C2 t.ex. av
svenska väljarbeteenden kunnat behandlas här.trenderna intei som

Holmberg 1999.25
Mikael Gilljam Holmberg m.fl. sidSe Sören 1990, 113-117.26 8C

forEd. Critical -GlohalSe Pippa, Norris Citizens Support Democra-199927
Oxford: Oxford Demokratiutredning-UniversityGovernment. Press; Itic en av

affär.analyseras händelseförloppet sådan politisk godi Se Enrapporterens en
affär Motala. journalisternas avslöjanden och läsarnas etik SOU 1998:63.i

Holmberg 1999.23
Såväl valdeltagande politiskt fortfarande ganska höga iintresse29 ärsom
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hög gradlikaför politik kanaliseras partisystemet iinteSverige. Intresset genom
s.k.deltagandehar funnit andra itidigare sig vägar t.ex.utan nyagenomsom

Westholm Blombergrörelser. vidare Peterssonsociala Petersson, 1989;Se 8C
m.fl. 1998.

valet ValundersökningarVäljarna ochOlof Petersson 1977 1976.3° rapport
Liber förlag, sidStockholm: 155-161.

inkluderats denförstagångsväljarna har iTilläggas bör inte199831 presente-att
tradition brukarValdeltagandetanalysen. Och dessvärrerade vet att varaav

hela väljarkåren.lägre dennai iängrupp
framtid"Weibull LjusnandeHolmberg Sören1998 ISören LennartSe 8C32

Ljasnandeframtid.Weibull red SOM-rapport Göte-Holmberg 22,Lennart8C
sidborgs universitet: SOM-institutet, 7-29.

väljarforskarna Mikael Gilljamval tillätRedan vid analys sigårs198833 en av
framti-data föranvända valundersökningens siaoch HolmbergSören attatt om

ochminskade både ochdå: Valdeltagandet mångaden. påpekade 1985 1988De
Gill-fortsätta sjunka under nittiotaletdet kommertecken tyder att attatt

slogm.fl. sid. visade sigHolmberg Detjam 316.1990,8C prognos somvara en
Andranittiotalet för den besannas.fick till slutetin väntaäven att seavom
användaframgångsrika.bok har mindre Detvarit svårti är attprognoser samma

varnande fingerframtiden. detsamhällsvetenskapliga data för sia Menatt om
framförtjänar lyftasmed valväljarforskarna höll sambandi års1988 attuppsom

ZOOO-talet.tänkas sjunka underValdeltagandet kan mycket väligen. även
ganska väl studerat,olika socialaValdeltagandet i Sverigei34 är t.ex.segrupper

deltagande. Göteborg:PolitisktVilgot Stats-Tingsten Oscarsson 19741937;
m.fl.Gilljam Holmbergvetenskapliga 1990;institutionen; Korpi 1981; 8C

socialaundersöker Valdeltagandet olikaBennulf Hedberg iSCB1995;8C grup-
1960-talet, Olleriksdagsval sedan börjansamband med varjei t.ex.seavper

Ökad Välfärdsbulletinen,ValdeltagandetpolariseringJohansson i 1998"1999
Bennulf, Hedberg, Pertti Peso-sid Martin Per Arnt PetersenPer 8C17-19;nr

Anders Todal"Political Pertti PesonenParticipation In Jenssen, 8C1998nen
Nordic ReferendamsThreeGilljam Eds Mem-Mikael To oin.join not to onor

Oslo: Scandinavian Universitybership the Press, 102-in European Union. pp.
Århus: Westholmogfors/eellig. Politica;Togeby Petersson,Lise 1989 Ens126;

m.fl.Blomberg Petersson 1998.1989;8C
därför har mindrebygger urval och statis-undersökningarI35 störresom

högremedde valundersökningarna arbetarfelmarginaltisk än noteras ensom
Johanssonbland redanbland kvinnor 1999;andel avgivna 1976mänröster än

Holmberg m.fl.Gilljamvalen del Stockholm:Allmänna SCB;III. 8C1976
för valdelta-könsskillnadersid. Med tanke de små1990, 193. noterassom

ochförundras slumpen har spelatdetgande inte överär sprattettattatt oss
det gäller kvinnorsresultat för ochsnedvridnaresulterat i något 19791976 när

WängnerudOskarsonvaldeltagande. 1995och Se Maria Lena8Cävenmäns
sid.och valda. Lund: Studentlitteratur,väljare 53.Kvinnor som

Valdeltagandet vid valet serieMeddelande SM Me13Statistiskt 1999 1998.36
Stockholm:officiella statistik.DelAllmänna valen SverigesSM9901. 1979.
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Allmänna valen officiellaSCB. Del statistik. Stockholm:Sveriges1982. SCB.
Allmänna valen Del officiellaSveriges statistik. Stockholm: All-1988. SCB.

valen Del officiella statistik.Sveriges Stockholm: AllmännaSCB.1991.männa
valen Del officiellaSveriges statistik. Stockholm:1994. SCB.

valdeltagandedata gickI SCB:s tillbaka med procentenheter och37 14,1männen
kvinnorna med procentenheter Valundersökningens data visar11,7 1988. en
tillbakagång med procentenheter för de manliga förstagångsväljarna medan10,7
kvinnorna gick tillbakainte alls vid den tidpunkten.

valdeltagandestudie förSCB:s erbjuder möjligheten undersökainte33 1998 att
könsskillnader valdeltagande mellani olika kommuntyper. där hänvisadeVi är
till data uppdelade län. Undersöker skillnader valdeltagande mellani män
och kvinnor Stockholms finnerläni inte skillnaden ökat mellan de tvåatt

valen.senaste
amerikansk forskning politiskt deltagande oftaInom tillgång39 nämnsom

tia ytterligare viktig grundresurs vilken möjliggör politiskt deltagandesom en
Verba, Schlossman Brady tycks fallet.Sverige inte har1995. I så Vi8C stu-vara
derat sambandet mellan vilken tid ha till förfogandesig sitt närpersoner anser
arbete och hushållsgöromål har fått ochsitt Valdeltagandet. uppskattadOavsett
tillgång tid Valdeltagandet ungefär lika högt enligt data från SOM-under-var
sökningen vid Göteborgs universitet. röstade riksdagsvaletDe i1998 1998som
rapporterade i ha fritidgenomsnitt timmars dygn, medan motsvarande4,0 per
siffra för icke-röstare lite högre 4,2 timmar.var

HolmbergSe Sören Defolkvalda.Peter Esaiasson Stockholm:° 19888C Bon-
kapniers, Wängnerud Politikens andra sida. kvinnorepresen-Lena 1998 Om

riksdag. Göteborg:ration i Sveriges Statsvetenskapliga detinstitutionen visar att
spelar roll parlamentarikern eller kvinna. Kvinnorepresentationen iär ärom man
allmänhet högre länder medi proportionellt valsätt, Pia Nyman 1999se
"Kvinnors parlamentrepresentation i studie länder".i Uppsala univer-151en-
sitet: Statsvetenskapliga institutionen D-uppsats.

Sambandet mellan klass och valdeltagande analyseras bl.a. Korpi41 1981;av
Gilljam m.fl.Holmberg kap. Gilljam Holmberg kap.8C 1990, 1993,8C 10.
Klassröstningen dvs. vilka fråni Sverige, människor olika klasser tende-partier

stödja val, analyserasi Oskarsson 1994.attrar av
sjunkande klassröstningenDen Oskarssoni Sverige visade valeti43 1994 1994

tecken återhämta sig Gilljam Holmberg sid8C 1995, 100.att
Siffrorna beräknade förvärvsarbetande.enbart för Studerande och43 pensio-är

således inkluderade.intenärer är
klassisk studie valdeltagandets WolfingerI sociala baser44 Rosenstone8Cen av

försöker komma det informationsproblem1980 starka sambandruntman som
mellan de oberoende variablerna analysera mycket urvalutgör att storagenom

väljare.av
logistiska regressionsanalysen beskrivs utförligareDen ijan Teorells och45

Anders Westholms kapitel denna bok.i riktigt intresserade kanDen kon-även
sultera statistisk handboknågon i Tim Liao 1994 Interpretingämnet t.ex.
Probabilitj/ Models. Probit, and Other Generalized Models.Logit, Linear Quatita-
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Thousand Oaks:Applications the Social Sciences Sage.tive in 101,
statistikböcker,till återfinns flerahur detta ibeskrivning gårEn46 t.ex.seav

sid.Liao 1994, 10-21.
ofta förbigåttsHolmberg påpekat,valskolket har,politiska SörenDet47 som

valdeltagandeforskningen Gilljamstyvmoderligt den tidigareeller behandlats i
problematiskt efter-naturligtvism.fl. sid. Och detHolmberg 196.1990,8C är

fakto-mängd politiskasystematiskt medValdeltagandet visar sig variera ensom
framföraspolitiska faktorernaHolmbergs analyser bör deEnligt somnogrer.

de sociala faktorerna.förklaringar till Valdeltagandetviktigare än
HolmbergSe 1999.43

från noll långtplacera det skalahar väljarna ombettspartivarjeFör49 ut en
jämförelserhar sedantill långt höger. gjort parvisatio Vivänster av

avstånd mellansamtliga absoluta parti-partiplaceringar ochsamtliga summerat
erna.

val-partivalobjektiva förklaringar till väljarnas inomSubjektiva respektive5°
Mikael GilljamMikael Gilljam. Sörenforskningen Se 8Cpresenteras t.ex av

ri/esdagsval. Stock-bokm.fl. Blått år:Holmberg Grönt. En 19881990 Rött om
harförklaringar till icke-röstningoch Subjektivaholm: kapitelBonniers, 11 12.

Mikael Gilljammed EU-parlamentsvalet i Sörenanalyserats sambandi 8C1995
NorstedtsEuropaparlamentsval. Stockholm:SverigesHolmberg 1996

juridik, sid 24-26.
DemokratiutredningenDemokratiopinionexHenrik Oscarsson 19995

Stockholm: Fritzes.SOU 1999:80.
och dess kopp-Westholm analyserarTeorell och AndersJan rösta52 attnormen

bok.Valdeltagandet plats dennaling till det sjunkande iannan
statistiskainteraktionseffekter kan backassådanaFörekomsten53 upp avav

statistiskt signifikantafrån publicera dem.har Tvåanalyser, avstått attmen
finns mellan deinteraktionseffekter återfinns från Dels internti data 1998. en

intresse/partiidentifikation.faktorerna vänster-högeravstånd och Förpolitiska
skillnad mellan och intresse-uppfattar partierna inteden inte någon är t.ex.som

grad.för högrad politik minskar sannolikheten i Dessutomröst extraenav
politiskt utanförskapinteraktionseffekt mellanfinns det motsvarandeen

interaktionseffek-intresse/partiidentifikation och socialt utanförskap. Dessa
data analyserashög signifikansnivåstatistiskt säkerställda års1998närärter

traditionellmed OLS-regression.
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förbestämma sig attAtt
bestämmamed ochvara

mindrevarför röstar alltOm vi -

WestholmTeorell och AndersJan

regelbundnafria ochhållandetvärldenFolkstyrets signum över är av
vilkamöjlighet bestämmaVilka medborgarnaval, att somgesgenom

demokratins hög-dem. Valdagenförtroendetskall äröverstyraatt
folket.all makt frånvid valettidsdag. Endast utgår

enskild väl-paradox. HuruvidavaldagenSamtidigt enenrymmer
för valre-betydelselöstnämligen nästintilleller intejare ärröstar

denindivids skallför enskildSannolikhetensultatet. röstatt varaen
kanden näppeligenförsvinnande litenfäller avgörandet såär attsom

fattavallokalenför tillkrävs sigde insatseruppväga samtatt tasom
Enligtbör läggas.välgrundat beslut hur snävrösten nytto-ett enom

hemma.rationelltskulle det således Demo-kalkyl att stannavara mer
verketutgångspunkt, självamed sådan ihögtidsdag borde,kratins en

dess vilodag.vara
medborgare väljerfaktumbakgrund det vissadennaMot är attatt

centralabehöver förklaras.från Deninte någotavstå röstaatt som
de bevekel-varför alltfrågan Hurså många röstar.är trotssnarast ser

med ochförfår bestämmasegrunder väljarna sig attattut varasom
vil-befolkningsgrupperde mellan olikabestämma PåvarierarHur

bidraförändringarförändrats Och kan dessa i sinhar deket sätt tur
tenderat minskaValdeltagandetförståelsen varför i Sverigetill attav

besvara.frågor här skall sökadeDessa är
beskriverinledandeåterstående delen detta avsnittdenI av

analysensanalys vilar.metoder vilkaförst det material och de vår I
medbor-väglederdärefter vilkaförsta del undersöker motiv som

därtill sökeranslutningdelta eller delta.beslut inte Iattgarnas
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också fastställa vilken utsträckningi dessa bevekelse-variationer i
grunder kan förklara valdeltagandets sociala skiljelinjer. den andraI
delen undersöker vilka förändringar väljarkåreni ägtsom rum
sedan 1980-taletmitten vilken utsträckning föränd-i dessasamt
ringar det möjligt förklara det minskade Valdeltagandet. denIgör att
tredje och avslutande delen sammanfattar slutsatser.våra

Undersökningsmaterial
Till grund för analyser ligger de båda medborgarundersökningarvåra

hösten hösten genomförts under ledning1987 1997samtsom av
forskare verksamma vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala
universitet. dessa båda undersökningar innefattarDen ävensenare av

kompletterade datainsamling genomförd under våren 1999.2en
Såväl den äldre den medborgarundersökningen ärsom nyare

baserad urvalrepresentativa alla bosattai Sverige iav personer
åldern Datainsamlingen genomfördes båda fallenår. medi16-80
hjälp det flertalet fallintervjuer, i utförda vid besök denistoraav
intervjuades hem. mindre del urvalet intervjuadesEn av annan
plats eller telefon. genomsnittliga intervjutidenDen tilluppgårper ca

såvälminuter kompletterande datainsamlingDen75 1987 1997.som
genomfördes riktade till urvalvåren sig1999 1997som samma som

medborgarundersökning och formenårs postenkät. Vidtog av en
detta tillfälle insamlades uppgifter från vallängden de under-även om
sökta deltagande val. Fältarbetet utfördesi års i1998personernas
samtliga fall Statistiska centralbyrån.av

Vid den första medborgarundersökningen omfattade urvalet 2 658
intervjuades. Svarsfrekvensen därmed2 071 uppgårpersoner varav

till Motsvarande siffror för undersökning77,9 års1997 ärprocent.
respektive vilket svarsfrekvens1 964 1 460, 74,3motsvarar en pro-

Postenkäten besvarades de i1999 1 209 1 954cent. av av personer
urval vid undersökningstillfället fortfarandeårs ingick1997 isom

populationen. Svarsfrekvensen blir detta falli När61,9 procent. ana-
lysen fordrar uppgifter från och undersökningarårs1997 1999att
kombineras grundar resultatensig de individer svarade i0301 som
båda undersökningarna. deDessa 52,7 1 954utgör procent av perso-

kvarstod populationen. förkortati for-1999 Någonner som typ av
mulär användes inte undersökningarna,i varför uppgifternanågon av

det bortfallets storlek samtliga frågor respektiveiexternaom avser
undersökning.

Såväl medborgarundersökningar, och därmedårs1987 1997som
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särskilt delurval beståendepostenkät, inrymmerårs1999även ett av
undersökningen.gifta både och hustrudär ingår i Dessa par-par man

inbördes sambanden mellandet analysera deurval möjligtgör att
fram-dennamöjlighet utsträckningmakarna, viss utnyttjas iisomen

ställningÃ
baserade slump-surveyundersökningarlikhet med alla andraI

såväl osystematiskamaterialmässiga vårturval syste-somrymmer
uttryck defel. osystematiska kommer tillmatiska De attgenom

Siffrornafelmarginal.kringgärdas statistiskresultat redovisar av en
därför närmevärden, exakta observationer.bör inte Attsomses som

siffermässig noggrannhetdet dem med relativt stortrots anger
informationmöjligavill intresserade läsare bästaberor att omge

statistiskaden precisionenhur uppskattningarvåra Hurut. storser
löpande såväl tabeller.egentligen redovisas iär text som

följdfel till deSystematiska kan bland uppstå attannat somav
medfrån det. likhettenderar avvika dem gjortinte Isvarat att som

innehåller de här grundarflertalet andra undersökningar ettoss
invandrare ochför bland låginkomsttagare,litet inslagnågot annatav

flertalet fall deavvikelserstorstadsbor. i inteså småDessa är att
gällerpåverka resultaten. avseendeavgörande torde Inågot sätt ett

den sällandock särskilt uppmärksam:det ävenatt grupp somvara
nämligen mindre bland de svarandede allmänna valen ideltar i änär

förspecifika fel implikationer resulta-befolkningen. och dessDetta
därför särskilt diskuteras.behöverten

mäta valdeltagandeAtt

bland deValdeltagandetframgår tabellSom 1 överensstämmer sva-av
helt med deltagandetstickprovsundersökningar irande intei våra

skillnaderbefolkningen helhet. Vid sidan de slumpmässigasom av
förkla-finns det huvudsakligenföljer stickprovstekniken tvåavsom

svarandeförsta de uppgifter detill dessa avvikelser. detringar För är
första fem raderna tabel-valdeltagande de isjälva lämnat sitt seom

uppgifteruppgifter ställsfelaktiga. sådanalen ibland När mot
detvallängden de raderna tabellen sigerhållna i Visarsistase treur

Loftusfelen riktningarna Abelson,normalt bådai Green-går 8Catt
felaktigatenderar lämnawald de inte138. Men1992, röstat attsom

deväsentligt utsträckningupplysningar i röstatänstörre som
överskattaförra tenderar således sittHolmberg De189.1990, att

det.grad de underskattardeltagande högrei än senare
uppgifterde deligger därmed till handsDet nära att atttro sva-

139



ATT BESTÄMMA FÖR BESTÄMMASIG ATT VARA MED OCH

rande själva lämnat leder till nettoöverskattning valdeltagandetsen av
behöver dock fallet. framgårnivå. alls vid jämfö-Så inte Somvara en

relse mellan de uppgifter kommunfullmäktigevalårs1998om som
grundas enkätsvaren med dem grundas vallängden sesom
tabell kan resultatet mycket väl bli det Paradoxen upplö-1 motsatta.

beaktande de de facto fråni avståttnär röstatar att attses man som
Ävenfärreväsentligt de deltagit. väsentligtär än störresom om en

andel förstnämndaden felaktigalämnar uppgifter kan detav gruppen
sammanlagda antalet fel den sistnämnda ändå blii större.

andra felkällan bortfallet.Den tenderarDe iär röstat attsom svara
omfattning de förstadet. till deninte gjort Istörre än motsatssom av

de felkällorna medför den andra således Valdeltagandettvå i vårtatt
undersökningsmaterial blir systematiskt högre väljarkåreniän som
helhet.

konsekvenserna de båda felkällorna kvarstårNär vägsav samman
obefintlig till överskattning de fall analysen baseras deien svag

svarandes uppgifter och kraftigare överskattningnågot näregna en
den baseras uppgifter föredrarvallängden. destoVi mindreinteur

använda de långt möjligt. Skälen huvudsakså i två. Föräratt senare
förstadet kan de fel beror de felaktigasvarande lämnatattsom

upplysningar påverka deni bara andelennågon mån inte uppmätta
röstande också sambanden med de förklaringsfaktorer stude-utan

det andra fastställainte intresseradeFör primärt val-är attrar. av
deltagandets absoluta vid tidpunkt; dessanivå viss redannivåer ären
kända. Vad stället villi undersöka skillnader valdeltagandei mel-är
lan olika väljargrupper och tidpunkter. detta syfte denFör någotär
för höga andelen röstande undersökningsmaterialeti mindre bety-av
delse.

konsekvens förtjänar dock nämligen de effekt-En nämnas,att att
skattningar form procentdifferenser fortsättningsvisi av som
redovisar generellt blir mindre de skulle ha varit.något änsett annars
Varför det förhåller förklaras det följandesig i avsnittetså statis-om
tisk metod. alternativa effektmått där introduceras, det villDet som

den logistiska regressionskoefficienten, påverkas däremot intesäga
systematiskt nivåöverskattningen.av

analyser nedan fokuserar första handDe val-ipresenterassom
deltagandet kommunfullmäktigevalenx Skälen tilli detta två. Förär
det första vill analyser relaterai tidigare och val tillmånga senare
varandra. data innehåller uppgift kommunfullmäktigevaletVåra om

och medan uppgift landstings- och riksdagsvalet1985, 1994 1998 om
bara finns för det andra innebär fokus kommunfull-För vårt1998.
mäktigevalet de icke-naturaliserade invandrarna kan inklude-ävenatt
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ochmedborgarundersökningarnaValdeltagande enligtTabell
statistikenoffentligaden

Bland de
svaradedeBland som

Enligtmedb.und.svarade isom
offentlig1997 och imedb. und.i
va/statistik1999enkäten1987/97Val

87,890,21985K0mmunfuI|mäktigeva|et -
intervjua

84,487,184,3K0mmunfuI|mäktigeva|et 1994
intervjua

83,490,51994 88,9EUFolkomröstningen om
intervjua

41,643,01995 39,8Europaparlamentsvalet
intervjua

78,684,41998K0mmunfuI|mäktigeva|et -
enkäta

78,686,683,1K0mmunfuI|mäktigeva|et 1998
enkät°vallängd +

78,687,11998 83,3K0mmunfuI|mäktigeva|et
vaIIängd°

78,186,4vaIIängd° 82,6Landstingsvalet 1998
81,488,985,8vaIIängd°Riksdagsvalet 1998

medborgarundersökning,förAntalet observationer årsAnmärkning: 19871 868är
ochoch mellanmedborgarundersökningföroch 951mellan års405 1997132 11

enkätenmedborgarundersökningensvarade såväl 1999.för de i 19970171 somsom
uppgiftfrämstberorochantalet observationer 1997-99i 1997Variationerna att

röstberättigadesvarandedeoch den andelflera olika valinhämtats äratt somavom
från val tillskiljer sig ett annat.ett

intervju-/kolumnerna grundar sigförstauppgifter redovisas dei tvåDe ensom
gjorde intedet DuRöstade ellerlydelsen i någotenkätfråga med Du attsomvar

uppgift inhämtadesdåundersökning,eller lusthade möjlighet årsrösta" I 1997att
under devalhaft flera olika i Sverigelöd frågan: harolika val, Viflera senasteom
röstade ellerföljande val vilja mig Duför ochSkulle duåren. säga omvart ett omav

möjlighet eller lusthade rösta."gjorde intedet Dunågot attattsomvar
fler-detgrundarförsta kolumnerna sig ideuppgifter redovisas i tvåDei storasom

erhål-kunnatuppgift från vallängdendärfall vallängden.talet För 36 personer,
uppgiften postenkätenlas, baserar sig 1999.

vallängden.grundar sigförsta kolumnernauppgifter redovisas dei tvåDe som
uppgift frånharröstberättigade urvaletdel de i procentmindre 3,4 röst-För aven

inhämtas.längden kunnat
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analyseni vilket hade falletinte varit stället valtiras attom
koncentrera riksdagsvalet. Eftersom den valda-oss gemensamma

innebär deltagandet kommunfullmäktige-,i landstings- ochattgen
riksdagsval mycket starkt knutna till varandra det, sånärär är som
invandraraspekten, mindre betydelse vilket studeras. Slutsat-av som

blir ändå väsentligen desamma.serna
onödan framställningenFör inte i kommer därför iatt tynga

fall talamånga valet eller preci-1985, 1994 1998 närmareatt om utan
framgårsering. Som tabeller det dock helavåra tiden kommun-ärav

fullmäktigevalen undersöker.tagetnoga

Statistisk metod

flesta de resultat fortsättningsvisDe redovisar bygger ochav en
statistiska analysteknik, nämligen kallad logistisksåsamma regres-

sion, kallad logit.5 finns därför anledningDet inledningsvisäven att
ord varför valtnågra denna teknik och hur siffermäs-desäga om

siga resultat den producerar bör tolkas.
förklarasökerDet tvådelat dikotomt beslut:är röstarett man

eller inte. mellantingNågot existerar inte. faktum denDetröstar att
beroende variabeln dikotomi innebär det antagande lig-är en att som

till förgrund vanlig regressionsanalys, det vill den bero-sägager att
ende variabeln linjär funktion den oberoende, normaltär en av sett
inte god detapproximation verkliga förhållandet.utgör Nären av
sannolikheten för mycket hög eller mycket låg effektenrösta är äratt

enhets förändring den oberoendei variabeln längret.ex. årsav en ett
utbildningstid normalt mindre sannolikheten liggerän när närasett
mitten sannolikhetsskalan Relationen liknar därför50 procent.

S-formad logistisk funktion det slag kurvavisas A ien av som av
figur

finns flera förståDet faktumdet denna kurvasätt att att typ av
bättre approximation linje det skall förkla-utgör än rät nären en som
dikotomi. tanke från de logiskaEn utgår begränsning-ärras en rent

för enkelhetens skullLåt befolkningen kan indelas iarna. antaoss att
likstoratvå hög- och lågutbildade. ValdeltagandetOm ärgrupper,

mycket högt eller mycket lågt kan skillnaderna mellan dessa båda
röstningsbenägenhet omöjligen bli särskilt val-Liggergruppers stor.

deltagandet exempelvis blir den maximala skillnaden90 procent
mellan de båda procentenheter respektive20 100 80grupperna pro-

deltagande. den allmännaOm liggernivån mitten ska-näracents
lan, kan däremot skillnaden50 maximalt tilluppgå 100procent, pro-
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modellenlogistiskaDenFigur

100100Skillnadi j
valdel- f geo80ktagande ,.

16060 Skillnadi
j valdel-

40 tagande40 j
772020-

00
Skillnadi den
oberoende
variabeln

medenlighetdeltagande. S-respektive Icentenheter 100 O procents
mindreskillnaden nivåntänkbarasåledes denfigur blirkurvan i när1

den ligger mitten.lågmycketmycket hög eller näraän närär
från deförhållande utgåförstå ärEtt sätt attannat att samma

utbildnings-enskild faktormarginaleffekterna t.ex.tänkbara av en
deltaföromständigheternafaktorer.alla andra Omgivetnivå att

omständighetenskildspelar varjegenerellt ärsett gynnsamma
utbild-högspecifik betingelsefaktum t.ex.roll.mindre Det att en

från-därför dessbetydelselitentämligensaknasningsnivå är attav
beting-rad andra,kompenseras närvaron gynnsammaav enavvaro

hål-detstabilt positivavågskålRöstningsbeslutetselser. överväger
däremotplockas bort.vikterna Omlet någonäven om av

ellersärskiltgenerellt sigomständigheterna är gynnsammasett vare
betydelse.betingelseenskildblir varjesärskilt störreavogynnsamma

vågskålenfårtyngddenkan härvikt vägaVarje attextra somgeny
riktningenfeller andradeniöver ena

mellanjämförelsenillustrerasbeskrivitförhållande justDet av
funktionerlogistiskaBåda kurvornaoch figurkurvorna iA B är

villmed detjämförelse A,ifasförskjuten uppåtkurva någotB ärmen
deltagandeföromständigheternadärexemplifierar situationsäga en

generellt ärsett gynnsamma.mer
befolkningenhuvuddelenskullenkelhetensförLåt anta att avoss

variabelnoberoendedenintervalldetbefinner inomsig som
valdelta-fall dåvertikala linjerna.streckade Bde båda Iutmärks ärav

demarkerasutbildningsnivåskillnadoch den igandet högt avsom
val-skillnadliten itill relativtupphovvertikala linjernabåda enger

skillnad deniochValdeltagandet lägredeltagande. fall AI är samma
skillnad denväsentligt iinnebärvariabelnoberoende störreennu

och val-klyftornas storlekmellanberoende. samvariationDen
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deltagandets nivå påvisas såväl denna bok7i tidigareisom som
forskning såledesingår generellt grundantagande deniettsom sta-
tistiska teknik förlitar på.oss

bland deAv skäl redovisat logit, tillsammansutgörannat ovan
med sin släkting probit, den vedertagna tekniken förnära numera
multivariat orsaksanalys dvs. samtidig analys flera tänkbaraav orsa-
ker den beroendeså variabeln dikotom den analys härIärsnart
företar dess fördelar jämförelsei med vanlig regressionsanalysär
dessutom särskilt påtagliga. Eftersom deltagandet kommunal-i och
riksdagsval fortfarande ligger ganska den 100nära övre gränsen pro-

ständigtcent detinom intervall där kurvans lutning för-rör oss
ändras det vill likminst linje. linjärEnsäga är rätmest,som en
modell skulle därför ständigt riskera felaktiga skattningaratt ge oss
eller tvinga kompensera för dess svagheter med andra ochattoss mer
komplicerade redskap dem den generella logistiska modellenän som
tillhandahåller.

de tabeller fortsättningsvisI redovisas fem olikapresenterar
alla hänförmått till dennasig modell. det första redovisarFörsom

de ostandardiserade logistiska regressions/eoejâficienternavilka i tabel-
lerna betecknas ostandardiseraa effekt. anslutning därtill redovisarI

för detvi, andra, vilkeni utsträckning dessa koefficienter statistisktär
säkerstdllda signifikant skilda från och/ eller de standardfelO med

hjälp statistiskt initierade läsare själva kan skapa exaktsigvars en
uppfattning precisionen i skattningar.våraom

likhet med andraI ostandardiserade kan de ostandardiserademått
koefficienter redovisar tolkasinte kännedom denutan om nume-
riska skala längs vilken de oberoende variablerna varierar. För att
underlätta tolkningen har genomgående utformat variablerna så att
de sträcker mellansig och oberoende vilken skalaO av som
ursprungligen dei intervju- och enkätfrågor förlitaranvänts på.oss

med kännedomAven de oberoende variablernas numeriskaom
utformning de ostandardiserade effekterna dessvärre inte särskiltär
lättolkade. liggerHäri den logistiska metodens främsta nack-en av
delar. koefficienternaDet bestämt uttrycker den för-närmare är

förändringenväntade den logaritmeradei oddskvoten kvoten mellan
sannolikheten för och sannolikheten för interösta rösta näratt att

frånsig till den oberoende variabeln.O Vad slutändenrör 1 i
vill emellertid nämligennågot hur förväntadedenärveta annat, stor
skillnaden sannolikheteni för motsvaranderösta är när röratt oss
sträcka. har därförVi räknat fram vad kallar procentdzferensen, det
vill den förväntade skillnaden i procentenheter räknatsäga när rör

från till den oberoende variabeln.O 1oss
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åtankehaprocentdifferenserna bör ibetraktandetVid attmanav
närhetenbefinnerfaktiskt sig isvarandededen andel avsomav

ändpunkter kan varierabådaoberoende variabelnsdennågon av
spridningen ifallfall till vissafrån I äravsevärt stor,annat.ettett

olikajämföra effektenönskardenrelativt liten.andra För avsom
mellanprocentdifferensenbara tillmed hänsyn intevariabler tagen

spridningbefolkningensockså tillteoretiska ändpunkterskalans utan
logistis/eastandardiserade regressions-dedäremellan redovisar även

effektyStandardiseradbetecknastabellerna/eoeficienterna vilka i
samlade för-modellensocksåredovisar måttSlutligen ett

direkt jäm-detta inteklaringskraft, bör observeras måttR2. Det äratt
används vid vanligförklarad Variansmed detförbart mått reg-som

beräknaflera olikafinns någonoch detressionsanalys sätt attatt
tillhan-logistisk regression. RZ-måttvid Detform analogt måttav

jämförelserinbördesmöjliggörahandförstadahåller iär avsett att
värderinganalysermellan de olika än avpresenterar snarare en

bemärkelse.absolutförklaringskraft imodellens mer

röstargår folk ochVarför1.

enskildeför denirrationelltinstrumentelltfaktum det sigDet att ter
Statsvetenskapligadenhariflertalet ändå detoch görröstaatt men

röstningsparadoxen Downsfått beteckningen 1957;litteraturen
AldrichFerejohn 1993.FiorinaOrdeshookRiker 1974;1968; 8C8C

emel-paradoxdennagrundvaldraslåter sigslutsats ärDen avsom
saknarbeslutderasirrationella ellervarken väljarnalertid är attatt

verklighets-individensLärdomenbevekelsegrunder. är attsnarare
postulat tillteoretiskafrånomvandlasuppfattningar och motiv måste

undergenomfördesden enkätundersökningsobjekt.empiriska I som
rad tänkbarasystematiskt söktdärförhar över-våren mäta1999 en

delta.ellerbeslut delta intemedborgarnasväganden bakom att

undersöka motivAtt

och värderingarverklighetsuppfattningarvilkaredaFör enatt ta
fråga honomhuvudsak barahar igives utväg: attenpersonannan

uppfattningarhur dessaundersökagällersjälv. dethenneeller När att
möjligheter.finns däremotbeslut tvåpåverkaroch värderingar ett

bedöm-svarandesdenförlitahär välja sigkanMan även egenatt
förklaringenför självalåtaockså väljakanning. Men ansvaretattman

forskaren.hoskvarstå
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har valt detVi analys grundar såledesVår sig intesenare.
enkätfrågor där medborgarna ombetts de subjektiva förkla-uppge
ringarna till beteende.sitt har stället bett demVi i besvara frågor
rörande vissa värderingar eller verklighetsuppfattningar harsom
skäl kan förtjäna beslutetmotiv delta eller vil-avstå. Iatt tro attsom
ken utsträckning dessa tänkbara också faktiskamotiv motivutgör

sedan med hjälp statistisk sambandsanalys.avgörs av
Skälet till valt detta förfarande medborgarnasinte sub-äratt att

jektiva förklaringar helt saknar intresse. kan delsDe tvärtom ge en
bild respektive icke-röstarnas självförståelse, dels bidraröstarnasav

hypotesutvecklingtill och därmed komplettera resultaten från sam-
bandsanalyserna Gilljam Holmberg huvudsyf-8C 1998, 24. Men om

de tänkbara bevekelsegrundernas faktiska betydelseär prövatet att
dock denvågar metodpåstå valt med all sannolikhetatt ger mer

tillförlitliga resultat.
Skälen flera. det första ställer den subjektivaFör förklarings-är

modellen mycket höga krav barainte den svarandes minne utan
också den introspektiva och analytiska förmågan. flertalet väl-För
jare beslutetingår delta eller inte allmänti val sannoliktatt ettom
inte bland de centrala avgörandena livet.i detalji rekonstru-Attmest

skälen för och falli tillika omkringvårt halvår efter-iera emot, ett
skott, torde lätt.inte beror enbartDetta inte svårigheternavara att

Ävenminnas. fullödig rekonstruktion möjlig torde det iom en vore
fall förmånga den svarandesvårt motivavgöraattvara ettom var

betydelsefullare än ett annat.
Till detta kommer den subjektiva förklaringsmetoden normaltatt

inte grunder för jämförelser.några indi-Varjesett ger svarspersonen
vids val kontrastpunkt blir därmed eller mindre godtyckligt.av mer

förmotiv väljare kan framståEtt självklart detså intesom en attsom
behöver exempelvis röstning medborgerlignämnas, ärens att en

plikt, kan för väljare lyftas fram den absolut avgörandeen annan som
bevekelsegrunden detta motiv egentligen vad för-ärtrots att som-

dessa båda väljare jämförelseri med andra.enar
Slutligen ökar den subjektiva frågemetoden risken för efter-

handsrationaliseringar. bevekelsegrunderVissa torde sociala skålav
upplevas nästintill omöjliga framföra i intervjusituation.attsom en
Exempelvis torde det falli för denmånga svarandesvårtvara att
erkänna han eller hon främst därför den äkta maken ellerröstatatt att
makan skulle enbart fråganegativt. hurAttannars reagera part-om

kan förmodas eller, hellre, fråga självännunern reagera partnern om
saken, torde väsentligt problemfritt.vara mer
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maktVanans

med-allaknappastdelta någotellerdelta inteBeslutet är somatt
val-vid varjeförutsättningslös prövningheltunderkastarborgare en

inslagfinns ocksåkapitelföregåendeframgårtillfälle. Som ett avav
bild börrättvisandeskallmotivanalysmakt. vårFör ge enattVanans

beaktande.faktumgrundläggande idettastatistiska modellvår ta
före-uttalasmisstankar börjatdessutomharUnder år omsenare
efterdebattenval.olikasmittoeffekter mellan Ikomsten typer avav

del-väljarnaendastdärEuropaparlamentsvalet 41,61995, procent av
skulle hahemmabeslutetfarhågorframfördes att stannaatttog, om

framstådetskulleför väljare.första Nuinneburit mångasupen
kommunal- och riks-och ihellerlegitimt inte röstaattmersom

uppgifterharEftersomHolmbergGilljam 27.dagsvalen 1998,8C
valtillfällen mellansamtligadeltagande vid 1994individerssammaom

dylikaförekomstenundersökamöjlighetoch har1998 avatt
smittoeffekter.

hurProcentdifferenserna visartabellResultaten redovisas i
valetskall ha iindividför 1998sannolikhetenmycket röstatatt en

efter kon-valentidigaredeochdeltagandet ipåverkas ettvart avav
återfinnsdifferensde båda Övriga.för deltagandet Dentroll i som

för desannolikhetensåledesinnebärtabellenradenden andra i attatt
valurnantill igenval skulle 1998röstade i årsväljare 1994 varsom

hemma.tidigareför demhögreprocentenheter23 än stannatsom

deltagande ivaldeltagandetidigareEffekterTabell av
logistisk regressionkommunfullmäktigevalet 1998

Stand.Standard- Procent-Ostand.
effektdifferenseffekt felvariabelOberoende

0,22-0,17Konstant --
0,3223,10,221,59Kommunfullmäktigevalet 1994
0,1511,00,240,87EU 1994Folkomröstningen om
0,103,80,240,38Europaparlamentsvalet 1995

tvåsidigsäkerhet,effekt;säkerställdStatistiskt 90i test.procents
säkerhet, tvåsidigeffekt;säkerställdStatistiskt 95å test.procents
R2Antalet observationer 0,131.Anmärkning: 066;1är

radenfjärde visarEuropaparlamentsvaletförsiffraMotsvarande att
procentenhetermed cirkaförsannolikheten 41998rösta omstegatt

effekt,tämligenavstod Dettadeltog 1995. ärän svagensnarareman
skatt-frånsäkerställd. utgårstatistiskt Omheller inte är attsom
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ningarna tabelleni korrekta, Valdeltagandet iär års1995attmen
Europaparlamentsval legat i nivå med de nationella valen, det vill säga

procentenheter högre, hade Valdeltagandet40 därigenom1998ca
Ävenendast stigit procentenhetnågon eller dentvå. smittoef-om

fekt redovisas i tabellen realitet blir följderna såle-som antas vara en
des ganska blygsamma.

finns detDäremot tydligare samband mellan deltagande folk-iett
omröstningen och valet Sannolikheten för1994 delta1998. 1998att
ökade med procentenheter för dem11 med och röstadesom var om
EU-medlemskapet. Folkomröstningens effekt dock fortfarandeär

föregåendedet kommunfullmäktigevalets.avsevärt Trotsänsvagare
det det tidsmässigt avlägsna de häräratt senare mest treav som

undersöks har det effekt. makt beror såledesVanans baraintestörst
hur länge sedan deltagande i val praktiserades ocksåärsenast utan

knuten till valtyp.

Att rösta för påverkaatt

låterDet sig samtidigt konstateras härskarinte oinskränkt.att vanan
väljare förändrarMånga allt beteende frånsitt val tilltrots ett ett

vadFrågan dessa förändringar.motiverar delär Enannat. nu som stor
teoriutvecklingen valdeltagande har decennieri vägletts denav om av
kalladeså röstningskalkyl ursprungligen formuleradessom av

Anthony Downs denna1957. Stommen i kalkyl, frånutgår ettsom
strikt individualistiskt och instrumentellt innebär beslu-synsätt, att

och baseras uppfattningar:två sidanrösta å värde-tet att ena en
hur betydelsefullring valutgången den andra föreställningåär,av en

hur sannolikheten för denjust skallär röstenstorom att egna
bestämma utfallet. Medborgarnas primära förmotiv rösta äratt
enligt detta de söker fälla avgörandet föri dem bety-synsätt att ett
delsefullt kollektivt beslut.

harVi båda dessa motivkomponenters betydelse förprövat väl-
jarnas beslut och skala frånPå ingen alls tillrösta. O 10att en
mycket har de svarande fåttstor vilken betydelse det förharange
dem personligen hur det dei svenskagår valen kommunfullmäk-
tige-, landstings- och riksdagsval, vilken möjlighet de sigsamt anser
ha påverka utfallet dessa val.i indi-rösta Svarenatt attgenom ensam
kerar valutgången alls inte uppfattas oväsentlig för denatt som
enskilde väljaren; det genomsnittliga värdet skalan Samti-5,8.är
digt tillmäter väljaremånga sin betydelseviss för utfalletröstegen en

det genomsnittliga värdet skalan det vanligaste3,2är även om- -
allsingen dvs. O.ärsvaret
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hargrundmotivröstningskalkylenseffekter tvåvilkaTabell visar3
skillnaden ihärProcentdifferensernavaldeltagandet. röst-avser

och demdemmellanningssannolikhet O1998 svaratsvarat somsom
dehuruvidatillhänsynanalysenSamtidigtskala.respektive10 tar

förkontrollerareller Därigenomivalet inte.röstadesvarande 1994
dehurbildfår klararebeteende ochväljarnasvanemässiga idet aven

och justbeslutet 1998.påverkarmotivfaktorernaolika röstaatt
särskildinförs dessutomförstagångsväljarnaförlorainteFör enatt

Koefficienternaröstberättigadeför dem inte 1994.kategori varsom
skillna-röstberättigadrespektive ejdeltogför kategorierna avser
det villreferenskategori,fungerarmed denjämförelseden i somsom

avstod.säga
materialet, istödmotivfaktorerna ifår bådaframgår änSom om

mycketdet harutsträckning.olika Personer storattansersom
har omkringvalende svenska 12själva hur det iför dem gårbetydelse

demdeltasannolikhetprocentenheters högre än attanseratt som
upplevdasubjektivtdenEffektenalls.betydervalen någotinte av

baraoch dessutomutfalletpåverkamöjligheten är sta-svagare,att
basiskanLikvälsäkerhetsnivå.säkerställd lägretistiskt manen

denbedömningenmöjlighetentillbakavisaresultatdessa inte att avav
benägenheteninverkarför valutgångenbetydelse attröstensegna

delta.
teoretisktresultat.dettatolka Denskalldock hurFrågan är man

självainverkan iför de komponenternasformenkorrekta två ärsett
rationelltinstrumentelltskalldetkombination.verket För att varaen
kanföreställningbåde ha röstmåsterösta att ensomenatt man

deltagande kommun-för ipåverkansmotivIndividuellaTabell
logistisk regressionfullmäktigevalet 1998

Stand.Standard- Procent-Ostand.
effektdifferensfeleffektvariabelOberoende

0,260,15Konstant --
Valdeltagande 1994

Avstod ----
0,3218,80,251,47"Deltog

-0,07-9,80,32-O,48röstberättigad
0,1811,91,15 0,39självbetydelse förValutfallets en
0,126,60,73 0,43påverka utfalletMöjlighet att ensam

säkerhet, tvåsidigeffekt;säkerställdStatistiskt 90 test.procents
tvåsidigsäkerhet,effekt;säkerställdStatistiskt 95i test.procents

Antalet observationer R2 0,131.Anmärkning: 979;är
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påverka och valutfallet betydelsefullt Riker Ordeshookär 8Catt
data kan1968. I våra sådan kalladnågon interaktionseffekfså

emellertid skönjas.inte innebärDet i sin de inteäventur att som
hasig helstnågon möjlighet med enskildasin röstanser attsom

påverka valutgången de23 svarande ändå tycks låta val-procent av
resultatets betydelse motivera handlande.sitt Eftersom valutgången
med all sannolikhet skulle blivit densamma hur ochoavsett var en av
dessa väljare enskilt agerade, tycks det vid första anblicken svårt att
förstå hur de resonerar.

skulleDet kunna framhållas väljarnas värdering valre-nu att av
sultatets betydelse inte nödvändigtvis enbart dess konse-styrs av
kvenser för dem själva personligen. fullt tänkbartDet mångaär att
medborgare vägleds uppfattningsin hur rolläven valut-av storom

spelar förgången andra Lewin kap.se styrkan1988, 2. För prövaatt
dennai tanke ställde fråga vilken betydelseäven en om man anser

det harför Sveriges hurinvånare det dei nationella valen.går Detta
altruistiska perspektiv utfallet visar sig emellertid haintemer

direkt effektnågon Valdeltagandet, sedan hänsyn tilltagitsegen
uppfattningen valets betydelse för själv personligen. Därtillom en
kvarstår faktumdet valutgången, och därmed utfallet förävenatt

befolkning,Sveriges normalt inte påverkas enskild röstsett av en mer
eller mindre. heller förInte väljare utfallet altruistiskaien som ser

det instrumentellt rationellt ochär Nageltermer rösta 1987,att
32.

möjlighetEn medborgarna inte utvärderar sinaär möj-annan att
ligheter påverka utfallet individualistiskt perspektiv.snävtatt ettur

kanskeDe tänker självasig kollektiv beståendesnarare ettsom av
den människor tycker likadant de själva Muller 8Cgrupp som som

Finkel,Opp Muller1986; UhlanerOpp synnerhet8C 1989; 1989a. I
skulle kunna tänka detsig utslagsgivande för väljaremånga ärman att

föreställning de hemma valdagen svi-en attom att stannagenom
ker denna bärighetenFör dettai ställdeprövaattgrupp. resonemang

fråga hur möjlighet hasig "tillsammansansågstoren om attman
med likasinnade påverka utfallet valet.i

Resultatet tabelli Bedömningen de kollektivapresenteras av
påverkansmöjligheterna visar hasig tämligen stark effekt. Upp-en
fattningen de individuella möjligheterna förlorar all sinom rent av
förklaringskraft sedan hänsyn tagits till uppfattningen de kol-om
lektiva." förstaDetta indikation beslutet ochär röstaen att att
inte primärt de strikt individualistiska och instrumentellastyrs av
överväganden ofta förutsätts deni teoretiska litteraturen. Visom
skall återkomma med precisering detta resultat, försten av men
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för delta-påverkansmotivkollektivaochIndividuellaTabell 4.
logistisk regressionkommunfullmäktigevaletgande 1998i

Stand.Standard- Procent-Ostand.
effektdifferensfeleffektvariabelOberoende

0,28-0,12Konstant --
Valdeltagande 1994

Avstod ----
0,3117,91,43" 0,25Deltog

-0,06-8,40,32-0,42röstberättigad
0,149,30,93 0,41självbetydelse förValutfallets en
0,063,50,37 0,49utfalletpåverkaMöjlighet att ensam
0,1510,11,00" 0,45medpåverka tillsammansMöjlighet

likasinnade

tvåsidigsäkerhet,effekt;säkerställdStatistiskt 90 test.procents
säkerhet, tvåsidigeffekt;säkerställdStatistiskt 95 test.procents

Antalet observationer R2 0,135.Anmärkning: 971;är

dessnämligenröstningskalkylen belysas,sidamåste avannanen
kostnadssida.

informationskostnaderpris:Valhandlingens

ingickröstningskalkylenformuleringenursprungligadenRedan i av
tid.harvalhandlingen pris:föreställning röstaatt tarettattomen

skall samlas in,informationdärbeslutförutsätterValhandlingen ett
ditpostkontorvallokal elleranvändasoch ibearbetas ett manen

Länder-Niemi 1976.Downs 1957, 265måste transporteras
kostnads-dylikabetydelsenocksåforskning visarkomparativ av

kompli-för röstregistreringreglernaexempelvisaspekter. USAI är
människors val-föravgörande hinder mångaoch innebärcerade ett

f..Franklindockkap. 1996, 227deltagande Teixeira 1992,
förläggaeffekterländer positivafrån andra visarForskning attav

besväretbehöver sigdå folksöndag, intevaldagen göra att taen
sänkerocksåvilkettillåta poströstning,från jobbet,ledigt samt attav

beslutetValdeltagandetLikasåkostnader. stigerValhandlingens om
medländerkostnader,medföra isåsomkan tänkashemmastannaatt

resul-empiriskadessaLijphart TrotsFranklin 1997.röstplikt 1996;
mekanismernaemellertid prövningarlysermakronivå avtat

Shapirofrånvaroväsentligt med Green 1994,allt sinindividnivå 8Ci
dock Dennis 1991.66; se

röstningensolikainnehållerundersökning måttVår treegen
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informationskostnader. grundläggande frågaEn hur mycket denär
enskilde väljaren sig vilken politik föra.partierna villvetaanser om
Sedan blir kostnaden dels fråga hur lätt sådan information ären om

införskaffa, dels hur intresserad följa den poli-äratt om attman av
tiska händelseutvecklingen till börja med. samtidigEn prövningatt

dessa kostnadsfaktorer pekar emellertid eller obefint-treav svaga
liga samband. de effekternaIngen statistiskt säkerställd.ärtreav

resultat berorDetta till delviss de kostnadsmåtten haratt tre
starka inbördes samband. Medborgare sig mycketvetasom anser om
politik också de intresserade och tycker det lättär är ärsom som att
informera sig. deOm slås tillmåtten index devisartre ettsamman

ocksåsig ha effektsamlad Valdeltagandet förväntadigåren som
riktning: med låga informationskostnader har klartpersoner en
högre sannolikhet delta. denna kostnadsvariabelMen återin-att om
förs deni ursprungliga röstningskalkylen denvisar saknasig åter
direkt effekt. Med hänsyn till valets betydelse och de upplevdatagen
möjligheterna påverka tycks således hindren förinte informeraatt att
sig marginalen spela roll för Valdeltagandet."någon Valhand-
lingens kostnader spelar således inte roll förnågon med-större
borgarnas beslut och rösta.attom

Selektiva incitament

Men sin nödvändigtvisinte endastnågotröst äratt avge nu som upp-
levs börda. Valhandlingen kan inge känsla tillfreds-ävensom en en av
ställelse i sig. till deI aspekternapositiva valresultatet,motsats av som

kommer dem hemma till del, tillfaller dessaäven val-stannarsom
bandlingens fördelar endast dem faktiskt med och Deär röstar.som
kan därtill oberoendeåtnjutas utfallet och möjligheternaav att
påverka detsamma Riker Ordeshook Fiorina8C 1968, 27 1976. I
den rationalistiska teoribildningen brukar sådana skäl för delta iatt
kollektivt handlande benämnas selektiva incitament Olson, 1965,

Med avseende51. just valdeltagande skulle de också kunna ges
beteckningen processincitament.

finns olika föreställningarDet vad sådana incitament dettaiom
fall skulle kunna bestå idé från tillfredsställerEn utgår röstningatt
människors behov vädra åsikter.sina På sättattav samma som man
kan värdesätta diskussioneri med andra uttryck för sinatt ge

oberoendemening vad detta leder till för konsekvenser, kan röst-av
fungeraning ventil för känslomässigt Sna-ettsom en engagemang.

instrumentella i röstandesitt skulle medborgarnaän attrare vara
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uttryckagillar sin meningdeenligt detta expressivasynsätt attvara -
BuchananValresultatet Brennanoberoende 8CBrennan 1984;8Cav

Lomasky 1985.
medförknippas visstvalhandlingenmöjlighetEn är ettattannan

för väljareValdagenjfr vissaunderhållningsvärde Tullock 1971. är
till vallo-händelse.högtidligspännande och lite Det promenerasen

skärmen,bakomprasslar medfinkostym,kalen i papperenman
hemlighetsfull sinamed minochkuverten lämnarslickar igen överen

förlorareochvalvaka,hålls vinnarevalförrättaren.röstsedlar till Det
medhändelseförloppetkrydda sinförståroch mediakoras egenatt

den-hade varitunderhållning inteochspänningdramaturgi. Denna
röstsedelndär med isjälvtidigare dagen ståttintesamma om man

samhälleligtdelför förströelsen iihanden. Man röstar ettatt ta
skådespel.

socialaförekomstenform selektivatredje incitamentEn är avav
valdeltagandehögtperspektivkollektivetsSett är attettnormer. ur

demo-röstade skulleochgickframför lågt; ingenföredra ett om
Därmed blir röstningförlora sin mening.kratin i mångas ögon ett

valdagenhemma svi-beteende.socialt önskvärt Den stannarsom
socialariskerarochfrånförväntan omgivningenmedborgerligker en

reaktionerundvikaViljan negativahandlande.försanktioner sitt att
fakto-dekan såledesumgängeskretsendenfrån närmaste avvara en

ff.; KnackColemanValdeltagandethåller 2891990,uppesomrer
upprätthållasnödvändigtvisdockbehöver inte1992. En avnorm

fungeraocksåkanfrån omgivningen.sociala sanktioner En norm
ellerrespekteras,dendå intekänsla dåligt samvetegenom en av

fallefterlevs.välbefinnande då denoch såsjälvbekräftelse I ärgenom
vallokalen.tilllockarsanktionssystemväljarens inredet somegna

medborger-känslatilloch blivithar då internaliseratsNormen aven
skyldighet.plikt eller

för med-selektiva incitamentdessa olikaBetydelsen typer avav
tabelloch i Debenägenhetborgarnas rösta presenterasatt

raktförsökt fångahärharexpressiva incitamenten attgenom
utfallet,har förbetydelse detfrån vilkenbortsettsak fråga: Alldeles

uttryck för dinmed dinför digviktigt känns dethur röstatt ge
uppfattning val-svarandessvenska valenuppfattning dei De om

frågabaseradunderhållningsvärdehandlingens i sinår tur omen
med ochdet kännstyckereller spännanderoligthur att varaman

fråganinternaliserade röstningsnormerförekomstenochrösta, av
röstberättigad hardenutsträckningvilkeni äratt somansermanom

löperändpunkter iSkalansskyldighetmedborgerlig rösta.atten
mycketochalls 10.dessa fall mellan ..."samtliga inte O||0,
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Huruvida den omgivningens sociala sanktioner har bety-närmaste
delse har undersökt fråga: du dinaHur närmasteattgenom tror
släktingar och skulle de fick du intevänner röstatveta attreagera om

de svenskai valen Skalan löper detta falli mellan alternativen
skulleingen ha minsta invändning" och skulleO många reagera

mycket negativt 1O.25

Tabell Selektiva för deltagandeincitament kommun-i
fullmäktigevalet logistisk regression1998

Ostand. Standard- Procent- Stand.
Oberoende variabel effekt fel differens effekt

Konstant -0,61 0,28 - -
Valdeltagande 1994

Avstod - - - -
Deltog 1,27 0,26 14,1 0,28

röstberättigad -0,51 0,34 -8,8 -0,07
Viktigt få uttryck för sin uppfattning 1,40" 0,47 14,7 0,24ge
Roligt eller spännande röstaatt 0,49 0,45 4,4 0,09
Medborgerlig skyldighet röstaatt 1,11 0,41 12,0 0,18
Släktingar/vänner ogillar uteblivet -0,21 0,39 -1,9 -0,04
deltagande

Statistiskt effekt;säkerställd säkerhet, tvåsidig90 procents test.
Statistiskt säkerställd effekt;L säkerhet, tvåsidig95 procents test.

Anmärkning: Antalet observationer 975; R 0,192.är

framgår förstadet handSom i de ochexpressiva incitamenten denär
internaliserade röstningsnormen har effekt. Medborgaresom som

det Viktigt med hjälp föruttryck uppfatt-sinröstensattanser ge
ning oberoende vilken betydelse det har för utfallet ellerav som- -
helt enkelt det medborgerlig skyldighetär rösta, ärattanser atten
betydligt benägna delta. resultat gäller med hän-Detta ävenattmer

till tidigare Valdeltagandet underhållningsvärde ochtagensyn samt
sociala sanktioner. de båda sistnämnda faktorernaIngen har där-av

Ävenstatistiskt säkerställd direkt effekt.någon det för-äremot om
hållandevis många det roligt eller spännandeärattsom attanser
och har denna upplevelse synbaringen inverkan i synnerhetrösta när
den komponentenexpressiva konstanthålls. interna normtrycketDet

ocksåvisar sig slå det givet grad medborgerligvissut externa: en av
pliktkänsla det frånvarken eller till hur den omgiv-gör närmaste

bedömsningen reagera.
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gå rösta: samlad motivbildAtt och en

bevekelsegrunder.bilden väljarnasdärmed redoVi är att summera av
hittillsde motivfaktorerTabell sammanfattar betydelsen6 av som

och denEffekten de interna-viktigast. expressiva motivenvisat sig av
Röstningskalkylens instrumentellaliserade sig.röstningsnormen står

förklaringskraft.förlorar däremot allgrundkomponenter sin Samma
likasinnade.påverka tillsammans medgäller känslan kunnasak attav

således fullständigt såvälutkonkurrerarselektiva incitamentenDe
eller tillsammansbetydelse möjlighetenvalutgångens att ensamsom

utfallet.med andra påverka
deliggande tolkningen dettatill handsDen ärnärmast attav

till Valdeltagandetinstrumentella påverkansmotivens koppling utgör
f.. produktskensamband Grofman De1995, 100 ärett av sammaen

nämligenfaktorer själva valhandlingenbakomliggande i sig, ensom
förkärlek för med uttryckastark och sin sinröstattnorm en

mening.
för de därmed kunnaFolk således siginte primärtröstar att tror

för de stimuleras uttryckaindividuellt inflytande,vinna attutan att av
fullgöra medborgerligaeller valhandlingenåsikt sinsin genom

förUngefär svenska folket samlas vidplikt. TV-apparaternanärsom
främmande fotbollsnationerfölja medlandslagets ärmötenatt upp-

fenomen kollektivslutningen kring valurnan Brennan 8Cett naturav

kommunfullmäk-motivbild för deltagandeTabell samlad iEn
logistisktigevalet regression1998

Stand.Ostand. Standard- Procent-
differens effekteffekt felOberoende variabel

-0,62 0,31Konstant - -
Valdeltagande 1994

Avstod -- --
0,261,22 0,27 13,5Deltog

-9,0 -0,08röstberättigad -0,52 0,35
0,4 0,01Valutfallets betydelse för själv 0,04 0,48en

påverka 0,4 0,01Möjlighet utfallet 0,04 0,51att ensam
0,00påverka 0,01 0,51 0,1Möjlighet tillsammans med

likasinnade
16,0 0,25få uppfattning 1,49 0,48Viktigt uttryck för singe
13,3 0,19Medborgerlig skyldighet rösta 1,21" 0,40att

säkerhet, tvåsidigstatistiskt säkerställd effekt; 90 test.procents
effekt; säkerhet, tvåsidigStatistiskt säkerställdi 95 procents test.

Anmärkning: Antalet observationer R2 0,179.963;är
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Buchanan Lomasky skrikerBrennan1984, 206. Man186 8C 1985,
framför därförinte TV:n spelarSverige där-när att tror attman man

kan påverka de spelandeigenom planen. hejar TV-Man genom
för vill sluta bakom med,något sympatiserarrutan att man upp man

och för tillfredsställelsedet med eftertryckatt attger en engagera
känslomässigtsig de tävlande lagen.i ochnågot Att rösta är,av

med ekonomiskt språkbruk, fråninvesteringsbeslut väljarensinget
sida konsumtionshandling Ferejohn Fiorina 1974, 526.8Cutan en

främst förtill vallokalen därigenominteMan går att trorman ensam
kunna valet för den tillfredsställelsesig det Val-i sig.avgöra utan ger

handlingens frukter konsumeras utförs.denattgenom

Kan gruppskillnaderna förklaras

Valdeltagandet mellani Sverige varierar olika väl-Att är ettgrupper
faktumkänt Holmberg föregående kapitel. Vi1990; även vetse

också dessa klyftorsociala blev markerademånga i 1998änatt av mer
val Johansson Betydligt emellertid kunskapenårs 1999. ärtunnare
varför gruppskillnaderna faktumexisterar. vissaDet attom grupper

benägna andra betydelsefull del vårär rösta än utgörattmer en av
beskrivande kartbild valdeltagandets skiftningar. dessaMenöver

förklaring ff..i sin Dennis alter-Ett1991, 30mönster tarvar tur en
har möjlighetnativ olika socialapröva äratt attsom nu grupper

kan ha olika bevekelsegrunder för agerande. frågasitt därmedDen
vad de klyftornai sociala röstningsbenägenheti kvarstårmånärreser

försvinnereller då hänsyn till motivbilden. blir samtidigtDettatas en
kontroll för de samband mellan motivfaktorer och valdeltagandeatt

hittills kunnat konstatera bara skenproduktinte underlig-är en av
gande sociala skiljelinjer.

tabell dels effekten de viktigaste socialaI några7 presenteras av av
faktorerna, dels vad dessa förklaraskani mån röstningsnormensav
styrka och de demografiskaexpressiva motiven. De mönstren är
redan välkända: lågutbildade, arbetslösa, invandrade ochunga,
ensamstående mindre utsträckning äldre, högutbildade,iröstar än
förvärvsarbetande, infödda gifta/och sammanboende. motiv-Men
bilden kan delvis kasta ljus varför det förhålleråtminstone sigövernu

synnerhet effekten ålder och utbildning förmedlas delvisså. deI av av
motivfaktorer här undersöker. Med frånutgångspunkt procentdif-
ferenserna före efteroch kontroll kan drygt åldersskill-30 procent av
naderna hänföras till skillnader utbildning effekteni motiv. För är

kraftigare: omkring tredjedelar sambandet försvinnertvåännu närav
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kontrollerar för motivfaktorerna.man
analys det huvudsak skillnadenvisar i iEn närmare äratt synen

Äldrede bakom resultat.expressiva incitamenten ligger dessasom
och högutbildade utsträckning och lågutbil-i större änanser yngre
dade för uppfatt-det viktigt med uttrycksin sinär röstatt att ge

för Därfördess betydelse resultatet. de ocksåning igår störreoavsett
utsträckning och röstar.

Motivfaktorerna ligga bakom väsentlig delvisar sig även en av
effekten procentdifferensertidigare valdeltagande. Uttryckt iav
minskar fråndenna till då de ochexpressiva incitamenten10,317,6

beaktande. innebär vad vid för-röstningsnormen i Dettatas att som
anblicken framstod resultatet makt självai"vananssta som av en

verket förklaring.till del kan substantiellviss vissaAttges en perso-
ständigt och eller konsekvent väljer hemmagår röstar att stannaner

beror enbart Förklaringen ligger ocksåinte i sig. i attvanan samma

Tabell Sociala gruppskillnader och för deltagandemotiv i
kommunfullmäktigevalet logistisk regression1998

Utan motivfaktorer Med motivfaktorer

Ostand. Stand.Procent- Stand. Ostand. Procent-
Oberoende variabel effekt diff. effekt effekt diff. effekt

Konstant 0,63 -0,69- - - -
Valdeltagande 1994

Avstod - - - - - -
Deltog 1,42 17,6 0,31 1,02" 10,3 0,22

röstberättigad 0,34 5,6 0,05 0,19 2,3 0,02
Ålder vid valtillfället

18-40 -0,93 -13,6 -0,25 -0,71 -8,4 -0,19
41-60 -0,67 -9,5 -0,18 -0,50 -5,7 -0,13
61-81 - - - -- -

Utbildning 1,45" 13,4 0,080,23 0,54 4,5
Arbetslöshet -0,65 -7,2 -0,09 -0,83 -8,5 -0,11
lnvandrarskap -1,29 -16,4 -0,19 -1,30 -14,5 -0,20
Gift 0,81"eller sammanboende 8,1 0,21 0,94" 8,5 0,24

fåViktigt uttryck för 1,73 0,3017,6ge - - -
sin uppfattning
Medborgerlig skyldighet 1,16 11,6 0,19- - -

röstaatt

Statistiskt säkerställd effekt; säkerhet, tvåsidig° 90 test.procents
Statistiskt säkerställd effekt; säkerhet, tvåsidigi 95 test.procents

Anmärkning: Antalet observationer motivfaktorer ochR2 0,243986; 0,162är utan
motivfaktorer.med
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motivfaktorer föranlederbakomliggande likartade beslut vid uppre-
pade valtillfällen.

motivfaktorernaavseenden bidrar emellertid deövriga inteI två
med ökad förståelse. Skillnaden mellan arbetslösa och för-någon
värvsarbetande blir och ochmarkerad, invandrarnas deänrent av mer

avvikelse oförändrad.ensamståendes nedåt tämligen resultatSamma
motivfaktorer förskvarstår allt väsentligt då andra analy-i in iäven

förklarassociala skillnader låter således olikhe-sig inteDessasen. av
valhandlingens underhållningsvärde eller bedöm-i iter synen

skillnaderreaktioner. hellerningen omgivningens iInte synenav av
utfalletvalutgångens betydelse, möjligheten påverka elleratt

informationskostnadernas storlek.
de fort-såväl röstningsnormen expressiva incitamentenAtt som

farande kraftigt samtidigt rörandeslår stärker slutsatsenigenom så
motivfaktorersdessa båda betydelse. de betraktar röstningAtt som

tillfälle förmedborgerlig plikt eller åsiktsvädringettsom en som
också utsträckning och beror bakomlig-i integårstörre röstar

förklaringsvärdegande sociala faktorer. Motivbilden har obe-ett eget
roende de grupptillhörigheterna.socialaav

Röstning familjeangelägenhetsom

punkt tillåter material ingående analys vadPå vårt änen en mer av
förklarakan tänkas skillnaderna valdeltagande mellan olikaisom

medborgargrupper. tidigare innefattar medborgarun-Som nämnts
dersökningarna urval gifta Därmed möjlig-representativtett av par.

de mekanismer kan tänkas liggaprövning någragörs en av av som
bakom det faktum gifta högre valdeltagandeuppvisar änatt ett
ensamstående.

faktisktstarkt valdeltagandet mellan äkta makarsamvarierarHur
framgår Uppgifternatabell valdeltagande här liksom tidi-ärav om

från för giftahämtade vallängden; risken de hän-tagitattgare paren
till varandras har således eliminerats. bådevisar sigDet attsyn svar

fallen.maka och make till vallokalen Ochigår 80över närprocent av
sker väljer de allra flesta fall båda hemmainte iså 10,2att stanna

mycket ovanligt bara den maken sinDetprocent. är att ena avger
valdagen 6,6 procent.röst

vad detta gifta ochsamband beror samboendeFrågan på. Attär nu
utsträckning fenomen,andra bara svenskti interöstar större än är ett

har belagts exempelvis Kunskapen vad kani USA.ävenutan om som
förklara det emellertid påfallande Knack f.. En381992,är mager
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Tabell Gifta makars kommunfullmäktigevaletvaldeltagande i
procent1998

Kvinnan

Mannen Röstade Röstade inte

Röstade 83,1 276 3,9 16
Röstade inte 2,7 9 10,2 34

Anmärkning: Siffrorna antalet respektive kategori.inom iparentes anger par

möjlig förklaring från skalfördeläktenskapet innebärutgår att en
framför informationskostnaderna införallt reducerar valhand-som

lingen den kunskaps-Teixeira sigOm i23.1987, ene engagerar
inhämtning och samlar underlag för beslutet hur skall rösta,om man
kan den andre dra information. Därmed ökarnytta av samma sanno-
likheten för båda skall och hypotes kan emellertidDennarösta.att
avfärdas redan från företogsmed utgångspunkt de prövningar isom
anslutning till tabell Effekten civilstånd kvarstår vid7 ävenovan. av

för uppfattningarnakontroll valhandlingens pris.om
tänkbar förklaring handlar stället socialt tryckiEn annan om

emellan Wolfinger f..makarna AttRosenstone8C 1980, 44 rösta
tenderar familjeangelägenhet, exempelvis Sörenatt vara en menar
Holmberg. psykologiskt till vallokalen."Det svårtär att ensam
Och tveksam kan han eller honär röstauppmuntras attom en av

Holmberg den sådan mekanismmånpartnern. 190. I1990, en
föreliggerverkligen borde den uttryck samband mellansig ita ett

benägenheten och och ha make eller maka ärröstaatt att en som
beredd klandra försök hemma. Förgöratt ett att stannaen om man

undersöka följande fråga:detta ställde skulle duHuratt reagera
dina släktingar eller berättade hannågon närmaste vänner attavom

eller hon tänkte de svenska valen. svarsalternativinte i Derösta
skulle bry det, skulle ogilla detinte mig"Jag Jaggavs varsom om

skulle ogilla det ochinte minnågot, "Jagsäga sägasamtmen
mening.

tredjedel de gifta beredda uttryck-Drygt sigsäger atten av vara
ligen uttala de närstående tänkersitt missnöje signågon attom av

hemma finnasvaldagen. därtill statistisktvisar sigDetstanna en
säkerställd effekt den benägenheten och haröstaatt attegna av

sådan sanktionerande make eller maka. äkta hälftDe ären vars
beredd uttala ogillande då närståendesitt visarnågonatt person
benägenhet från procentenheterharutnyttja sinavstå 7röstatt att ca
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allt väsentligt gäller detta sedansannolikhet delta. I ävenstörre att
uppfattningenutbildning och denhänsyn till ålder,tagits egna om

skyldighet ochhuruvida det medborgerlig Hypo-rösta.är atten
giftas valdeltagande delvis hängerde högre åtminstoneatttesen om

fårfamiljen således stöd.med sanktionstryck inomettsamman

gårVarför färre röstar2. och

förklara skillnader mel-första delen detta kapitel har söktdenI av
för medanVarför bestämmer somliga andralan väljare: sig röstaatt

stället söka för-hemma denna andra del skallväljer iIatt stanna
valtillfällen: Varför har Valdeltagandet underklara skillnader mellan

tenderat bli lägre det tidigare varitår änattsenare
självfallet samband medbåda frågeställningarna harDe ett var-

första frågandenandra. bestämtNärmare utgör svaret en
företeelse förmårför andra.betingelse den viss inteOmsvaret en

förklaraförklara skillnaderna kan den hellerde individuella inte var-
för-förändras helhet.för Valdeltagandet valmanskåreni Attsom en

således nödvändigklaringsfaktor har betydelse individnivå är en
för-förståelsen debetingelse för den skall kunna bidra tillatt av

ändringar kan urskilja aggregatnivå.
skallbetingelse dock tillräcklig. kunnainteDenna Förär att

valdeltagandets nedgånghävda bidrar till förklara måstenågot attatt
företeelsen ifrågavillkor uppfyllt, nämligenytterligare attett vara

Även föromfattning. låt människorsändrar intressesäga,om, oss
benägenhetpolitik skulle ha inverkan deraspositivvisa sig atten

varför Valdeltagandet sjunkerdetta förklaraoch kan interösta om
för utvecklasdet samtidigt kan beläggas politikintresset iinte att

riktning.negativ

förändringarAtt förklara

framgår figurbåda villkoren bestämt samverkardeHur närmare av
illustra-skall framgå klart möjligthuvudprinciperna såFör äratt som

logis-utformade sambanden linjärationerna änsnararesom om vore
tiskt kurvlinjära.

för-mellan det villexempel hur relationenFiguren visar tre
förklara kan vid olika tid-klara, och det söker med, tvåutx, se

fullständigtpunkter, och diagram båda villkorenAI1 ärt upp--
individnivåfyllda. finns samband mellan ochpositivtDet ett x y

tid-oberoende variabeln, lägre vidoch medelvärdet den M ärx,
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individ-produkten mellandet vidpunkten Dessutom ärän t-t var
och nivåföränd-riktningskoefficientnivåsambandets styrka linjens

den exaktvariabelnoberoendeden såi Mn Mn 1ringen stor att-
beroende variabelndenminskningen i Myt Mytmotsvarar -

statistiskhelt nedgångenförklaras därmed ix.Nedgången I enav
detta tilltidpunkterna kommerfrån bådabaserad dataanalys

observationstidpunkt ochysamband mellandetuttryck attgenom
förefter kontrollförsvinnervid bivariat analyserhålls x.ensom

förklarabeståkan således iFörändringsanalysens utmaning sägas att
finna substantielladetidseffekten, det villbort den direkta säga

upphov till den.mekanismer givitsom

nivåförändringarförklaraFigur Att

Mxt MnMXMxf Mxf -1-1 Mn-1
Nivån sjunkerpáindividnivá C. hosindividnivá B.SambandSambandpáA. menx

individnivápånivån sambandhosnivån föreliggerföreliggeroch hos men xx NedgångeniNedgångeni saknas:Nedgången förändrasej:isjunker: yyy
förklaraskanintekaninteförklarasförklaras avx.avx.avx.,

gestaltarhurfigur situationendiagrammen visarbåda iövrigaDe 2
före-uppfyllt. diagrambåda villkorende Bdet Isig ärnär ena av

nivåföränd-samband individnivå ingenfortfarandeligger ett men
nivåförändringfinnsvariabeln. diagramoberoendeden Cring i I en

den direktafallen kvarstårindividnivå. bådasambandinget Imen
nedgångenförståelsenbidrag tilloch lämnareffekten tid inget avxav

1
förklarar nedgången ifaktorerfinna den eller devillOm som

deförsta hand riktassökarljussåledes ivaldeltagande bör vårt mot
dessajaktuppfylla båda villkoren.tänkas Våregenskaper kansom

enklastmed det villkorfem börjarsker Viegenskaper i ärsteg. som
de tänkbaraandra: Vilkanämligen detempiriskt tillämpa, orsa-avatt

möjlig-materialvaldeltagandetsker till variationer vårt ger osssom
desådantförändratsunderhet studera har år sätt attettatt senare

förklara nedgångentänkaskan
fulltförsta villkoret, intedärefter till detåterkommerVi ärsom

finnsfordras här detlika enkelt aNogapröva. ett sta-atttagetatt
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tistiskt samband individnivå mellan den oberoende och den
beroende variabeln efterb kontroll för de andra faktorer kansom

förstoratänkas eller dölja sådant samband observa-cnärettupp
föregårtionen orsak observationen verkan. skerVår prövningav av

därför olikai det första dessa undersöker detI bivariatatre steg. av
sambandet mellan Valdeltagandet och de potentiella förklaringar
identifierat. det andra undersöker dessa sambandsI motstånds-
kraft vid multivariat prövning. det tredje kontrollerar huruvidaIen
de kvarstår vid dynamisk analys, det vill orsak observerassäga nären
före verkan.

det avslutande söker till fastställaI nettoeffektensiststeget av
faktorerde i uppfyllanågon visar båda villkoren.mån sig figurIsom
tänker det finns2A faktorenda förklarar hela ned-attoss en som

självfalletgången. förenkling.Det praktiken kan det handlaIär en
flera faktorer tillsammans bidrar till förklara del,om som att en men

kanske hela, förändringen.inte ledet syftarDet sista i analys tillvår
bestämma hur del nedgången förklara.lyckasatt stor av

Förändringar i väljarkåren

analys här skall företaDen bygger arbetshypotesen den ned-att
Valdeltagandetigång kan iaktta från mitten 1980-talet ochsom av

framåt föregående kapitel barase inte betrakta resul-är att ettsom
tillfälliga fluktuationer uttryck för långsik-ärtat utanav ett en mera

trend.tig bakgrund detMot kan observeramönsterav synes en
sådan utgångspunkt inte helt orimlig. Deltagandet riksdags-ivara
valen har sjunkit med sammanlagt procentenheter mellan10 1982
och tidsperiod från den allmännaIngen infö-1998. rösträttensannan
rande framåtoch kan tillnärmelsevisuppvisa lika1921 minsk-storen
ning. Vidare föll Valdeltagandet under denna period vid riksdags-två
val följdi och vilket aldrig tidigare1985 inträffat.1988, Den åter-
hämtning noterades de därpå följandei valen ocksåsom var av
ovanligt blygsam omfattning procentenheter0,7 1988-1991, 0,1
procentenheter de totalt1991-1994. Ingen uppgångar13av som

sedan och framåt dessa båda;1921 någonär ännoterats svagare av
bara likatvå den starkare dem och1952-1956är 1979-svaga som av

Slutligen nedgången1982. procentenheter den5,41994-1998är
observerats mellan varandra följande riksdagsvaltvåstörsta som

sedan den allmänna införande.rösträttens
fortsättningsvisAtt utgångspunkt tankenvår itar om en mera

långsiktig trend bör uppfattasinte förnekande de kort-ettsom av
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bedömer detfaktorernas betydelse.siktiga Vi tvärtom ytterstsom
deskeendet ochdet dagspolitiskaknutna tillsannolikt betingelseratt

därmed stundom under-inverkar ochocksåenskilda valrörelserna
tendensen.långsiktigaförstärker den Dettrycker, stundom mera

tankenhävda såledesbestämdhet villmedenda någon är attsom
värdverkande mekanismerlångsiktigt pröva.närmareär attmeraom

Tabellkunna tänkasskulle då dessa mekanismerVilka vara 9 ger
medborgarunder-de bådade faktoreröverblick över somen

teoretiska och/ochmöjlighetsökningarna mätaatt somger oss
dettafinner särskild anledning iempiriska grundereller att samman-

berättigatförsta påseendekan vidhang beakta. Det attsynas
förändratsde företeelseruppmärksamheten tillbegränsa vetsom

förklara varför valdelta-tänkasskulle kunnasådant desätt attett
förenklingökat. dylikstilla ellerminskatgandet Enstått äränsnarare

för första anledningfinns detmotiverad.dessvärre inte Det ävenatt
harpåtagligtförändratsfaktorerbeakta någotinte sätt mensom

de egenskaperValdeltagandetsamband med såvälstatistiskt somett
faktorerdessaför fall.förmoda dess inteskäl Omhar att svarar

uppfattningfelaktignämligenförs analysen riskerarin i att en
intresseradeorsaksmekanismereffekten de primärt är av.avom

fakto-deuppmärksammaanledningfinns för det andraDet även att
förväntaskäldeförändrats sådant sätt attattett ger ossrer som

minsk-Valdeltagandet.nedgång i Denuppgång änsnarare enoss en
verket hakanske själva varitskulle ikan observeraning vi ännunu

verkadeockså ifunnits mekanismerdet intestörre motsattsomom
därförfortsatta analysen,liksom den inrymmerriktning. Tabell

båda skäl.tillkommit dessafaktoreräven avsom
medel-förmedelvärdetredovisar tabellenvarje 1987,måttFör

ivilkenbådaskillnaden mellan deför årenvärdet 1997, samt
underlättasäkerställd.statistisktutsträckning skillnaden Förär att

sambandsanalyserredovisasde resultat itolkningen ärsenaresomav
deutformade varierartidigare,variabler, här liksom såsamtliga att

ochmellan 0
indelasvariablerna iutgångspunkter kantekniskaFrån trerent

variabler,dikotomatvådeladeförstaDen utgörs t.ex.avgrupper.
med andelenfall identisktdettaMedelvärdetinvandrarskap. iär per-

första kolum-Siffran denkodats iden kategorii 0,086somsoner
undersökningsvarandedet bland de ibetyder således års1987attnen

flerdeladebestårandrainvandrare.finns Den8,6 procent avgruppen
fort-deniyrke.egenskaper,polykotoma Dessa representerast.ex.

för kate-variabler, varjedikotomaanalysen uppsättning ensatta av en
Även dettareferenspunkt. iförsta vilkenden tjänargori utom som
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Tabell Tänkbara orsaker till valdeltagande:variationer Medel-i
värden och1987 1997

Egenskap 198 7 1997 Skillnad

Kön: 1 man, kvinna 0,482 0,510 +0,028
Ålder

16-30 0,289 0,231 -0,058
31-40 0,185 0,199 +0,014
41-50 0,172 0,168 -0,004
51-60 0,132 0,160 +0,028
61-70 0,138 0,134 -0,004
71-80 0,083 0,107 +0,024

Invandrarskap: 1 infödd, invandrad 0,086 0,100 +0,014
Civilstånd

Gift 0,504 0,471 -0,033
Sammanboende 0,152 0,178 +0,026
Ogift 0,232 0,228 -0,004
Frånskild 0,056 0,069 +0,013
Änka/änkling 0,056 0,053 -0,003

Utbildning: 0-1 6 är eller mindre 0,387 0,461 +0,074-
18 år eller mer

Yrke
Industriarbetare 0,163 0,121 0,042
Arbetare, industri 0,248 0,247 -0,001
Lägre tjänsteman 0,104 0,110 +0,006
Tjänsteman på mellannivå 0,213 0,239 +0,026
Högre tjänsteman 0,132 0,135 +0,003
småföretagare 0,054 0,058 +0,004
Lantbrukare 0,028 0,015 -0,013

klassificerbar 0,059 0,075 +0,016
Förvärvssituation

Förvärvsarbetande 0,711 0,590 -0,121
Arbetslös 0,013 0,063 +0,050

i arbetskraften 0,276 0,347 +0,071

Arbetsgivare
Privatanställd 0,339 0,308 -0,031
Offentligt anställd 0,291 0,226 -0,065
Varken eller 0,370 0,466 +0,096

Besöka/få besök släkt/vänner: 0-1 0,688 0,717 +0,029av
mycket sällan mycket ofta-

Gudstjänstbesök: 1 sällan/aldrig, 0,115 0,083 -0,032
gång/månad eller oftareen
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valdeltagande:orsaker tillTabell forts. Tänkbara variationer i9
Medelvärden och1987 1997

Skil/nad1987 1997Egenskap

+0,0260,266inget 0,240Missnöje med situation: 0-1egen -
stortmycket

-0,0160,303inga 0,319Föreningsmedlemskap: 0-1 -
eller fler10

-0,0350,1300,165Föreningsaktivitet: 0-1 ingen -
föreningari eller fleraktiv 7

0,6200-1 mycket litetHorisontellt förtroende: -- -
stortmycket

+0,0210,396stor 0,375Systemtilltro: 0-1 ingen mycket-
+0,0170,441 0,458Självtilltro: mindre än andras0-1 mycket -

andrasmycket större än
0,626Valhandlingens effektivitet: 0-1 ingen -- -

stormycket
inget 0,519Förtroende för partier/riksdag: 0-1 - --

stortmycket
+0,0140,510 0,524allsIntresse för politik: 0-1 inget -

mycket ston
-0,1240,594 0,470ingenPartiidentiñkation: 0-1 -

starkmycket
-0,0740,075medlem 0,149Partimedlemskap: 1 ej medlem,
-0,0180,034stor 0,052Partiaktivitet: 0-1 ingen mycket-
-0,0640,8030-1 0,867Röstning medborgerlig dygd:som

viktiginte alls viktig mycket-
tvåsidigskillnad säkerhetsnivåsäkerställdStatistiskt 1987-97; 95 test.procent,
tvåsidigskillnad säkerhetsnivåStatistiskt säkerställdi 1987-97; 99 test.procent,

variabler helhet,för flerdelade, kategoriska i sinAsteriskmarkeringarnaAnmärkning:
förålderskategori,för ålder preciseringmarkeringen xZ-testettt.ex. utan avserav

förmellan ochtillhela fördelningen. Antalet observationer uppgår 998 2 073 19871
föroch mellan och420 460 1997.1 1
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fall de redovisade medelvärdena identiska med andelar. Siffranär
den förstai kolumnen för industriarbetare innebär således0,163 att

de svarande undersökning återfinnsi denna16,3 års i1987procent av
yrkeskategori. tredje ochDen sista består de variablergruppen av
behandlar kontinuerliga, utbildning. Siffran för-deni0,387t.ex.som

kolumnen för denna variabel således genuint medelvärdeärsta ett
frånskala till där heltidsutbildning ellerårsO O min-6motsvararen

dre och heltidsutbildning ellerårs1 18 mer.motsvarar

Den sociala grundmodellen

Tabellens sida beskriver egenskaperuppsättning ivänstra en som
flertalet fall redan stiftat bekantskap med tabell ochse 7t.ex. som
kan slags social grundmodell för Valdeltagandet.sägas Härutgöra en
återfinns välbekanta socioekonomisk ellermått resursnivå,status

utbildning och yrke,såsom också egenskaper främst tänksmen som
inverka Valdeltagandet kraft vad deni anglosaxiska littera-iav som

benämns "social connectedness Knack Blandse 1992.turen t.ex.
de märks exempelvis civilstånd och med släkt ochumgängesenare

Exakt varför välutvecklat och stabilt socialt nätverkvänner. ett
hänger med högt valdeltagande särskilt välinteär ännusamman

empiriskt. vanligaste hypotesen emellertidDen sådanaärutrett att
nätverk höjer sannolikheten för sanktioneras seatt t.ex.normer
Coleman Sammanfattningsvis pekar forskningtidigare1990. att
de sociala faktorer första hand Valdeltagandeti har görastyr attsom
med hur väl etablerad och integrerad deti omgivande samhället med-
borgaren är.

Vilka förändringar har då inträffat under den lO-årsperiod med-
borgarundersökningarna tillfälle belysa och vilka impli-attger oss
kationer kan dessa förändringar tänkas ha för valdeltagandets
utveckling

förändring fördelningenDen mellan kvinnor och mänav som
tabellen indikerar allt väsentligti resultat slumpens skördar. Iär ett av
befolkningen, bland deinte svarande bådai medborgar-våraänom
undersökningar, fanns det fler kvinnor såvälnågot 1987än män som

Enligt valdeltagandeundersökningar harSCB:s kvinnor sedan1997.
högre valdeltagandenågot Johansson1976 Skill-1999.än mänett

naden dock mycket liten. valet uppgick den tillIär 1998 ca en pro-
Ävencentenhet. den faktiska könsfördelningen förändrats detom

tabellen indikerar skulle således konsekvenserna för valdel-sätt
tagandet minimala.Varit
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Åldersstrukturen förändringförskjutits kanhar Dennauppåt. om
Valdeltagandetförväntas påverka i positiv negativnågot änsnarare

högre gradeftersom äldre väljare tenderar iriktning änröstaatt
yngre.

Skillnaden visserli-invandrare har blivitAndelen något ärstörre.
enkelt beläggassäkerställd urval kanstatistiskt iinte vårt mengen

förändring valmanskårensgrundval andra källor. iDenna sam-av
eftersomförväntas påverka Valdeltagandetkan negativtmansättning

infödda.utsträckninginvandrare deltar väsentligt mindrei Iän syn-
flertalet invandrarede kommunala valen därnerhet gäller detta är

röstberättigade.
statistisktgifta minskat SkillnadenAndelen har intenågot. är

hjälpundersökningsmaterial kan beläggas medsäkerställd i vårt men
Samtidigt tyder dataoffentliga statistiken.den våra attav
ungefär omfattning ande-sammanboendeandelen stigit i samma som

ungefär tidi-således lika vanligtlen äkta makar sjunkit. Det är som
Eftersomform parförhållande. detleva primärti någon äratt avgare

bety-kan förmodasäktenskapetparrelationen än vara avsomsnarare
finns sannolikt starkareför röstningsbenägenheten detdelse ingen

giftermålsfrekvensen och det sjunkandeden fallandekoppling mellan
Valdeltagandet.

fall påtaglighöjts. handlar dettaUtbildningsnivån har iDet om en
medgenomsnittliga utbildningstiden har ökatförändring. Den unge-

befolkningenandelfär mellan och Denår 1987 1997.42ett somav
högsko-gymnasieutbildning eller avlagtteoretisktreåriggenomgått

andel baraprocentenheter och denleexamen har medstigit 10 somca
omfattning.sjunkit ungefärhar obligatorisk utbildning har i samma

lågutbildadebland hög- blandEftersom Valdeltagandet är större än
förförmån ökat valdelta-borde denna förändring verka tillsnarast

gande.
lantbrukare har sjunkit. FlertaletAndelen industriarbetare och

den andelhar stället liksomandra yrkeskategorier i vuxit, av
förImplikationernabefolkningen aldrig yrkesverksam.varitsom

fall oklara. Arbetarevaldeltagandets utveckling dettai någotär ten-
flertalet yrkesgrupper.utsträckning andraderar delta mindrei änatt

detlantbrukare. Vidare intekan dock inteDetsamma ärsägas om
denbara vuxittjänstemannagrupperna ävenutan grupp somsom

arbetsmarknaden.etablerat siginteännu
markant och andelenAndelen förvärvsarbetande har sjunkit

förändring förmodas inverkakanarbetslösa blivit Dennastörre.
Valdeltagandet.negativt positivtänsnarare

offentligförvärvsarbetande har andelen anställda tjänstBland de i
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kraftigareminskat andelen privatanställda. förra tenderarDeän att
ha högre valdeltagande de Skälet kan tänkas deänett attsenare. vara

arbetar offentligi vanligen direkt beroendetjänst poli-ärsom mer av
tiska beslut de privatanställda. kan också tänkas handlaDetän om
selektionsmekanismer. arbetar den offentliga sektorni kanDe som
tänkas ha sökt dit delvis grundval samhällsengagemang.sig sittav

sambandet huvud förändradeOm kausalt kan deöver ärtaget pro-
mellan offentlig- och medföraportionerna privatanställda tänkas ett

minskat valdeltagande.
förstTrots Spådomar det industriellamånga se Korn-att t.ex.om

hauser och sedan det postindustriella samhället1959 se Put-t.ex.
tenderar försvaga de direkta och stabila sociala19971995, attnam

relationerna mellan människorna därav deinga ispår mätningarsyns
det sociala medborgarundersökningarna tillhanda-umgängetav som

håller. besöka släktingar och eller ha släktingar ochAtt vänner vänner
besök har blivit vanligare ovanligare. Måttettvärtom än ärsnarare

detta fall additivti index baserat fyra intervjufrågor: besökaett
respektive ha besök och släktingar respektive Samtliga fyravänner.
ökar minskar. frågeformuleringarna,börNoterasän attsnarare som
ursprungligen härstammar från levnadsnivåundersökningarna, förut-

hemmetsker annorstädes.i detIsätter umgänget änatt snarare
sammanhang här aktuellt detta fördelär är änsom en snarare en
nackdel eftersom det första hand de ochi stabila rela-intimaär mer
tionerna de och flyktiga förmodaskanänsnarare mer anonyma som

betydelse för benägenheten ökning härDenrösta.attvara av som
skett kan till förfång för Valdeltagandet.änantas vara gagn snarare

fortsätter sekulariseras. AndelenSverige regelbundna guds-att
tjänstbesökare har kontinuerligt minskat under följdlång jfråren av
Westholm kapitel lO-årsperiodenDen inget5.1991, utgörsenaste
undantag. amerikansk valdeltagandeforskning gudstjänst-intarI
besök central roll indikator social connectedness elleren som
social involvement Teixeira Rosenstone Hansen1992, 37; 8C 1993,

har uppmärksammatsinte utsträckningi i Sverige.157 men samma
Sannolikt har de svenska kyrkosamfunden också mindre betydelseen
för de sociala nätverken och därmed Valdeltagandet vad fal-än ärsom
let i detta ocksåUSA. tänkbart detMen återstår Detpröva. äratt att
finns mekanismer andra de sociala förbindernätverken regel-än som
bundna gudstjänstbesök med högt valdeltagande. den dennaI mån
faktor huvud havisar betydelse verkar den fortgåendesigöver taget
sekulariseringen sannolikt valdeltagan-negativt positivtänsnarare
det.

Sammanfattningsvis kan konstateras det under detatt senaste
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förändringar kandemografiskaochsocialadecenniet skett tän-som
pekar dockFörändringarnavaldeltagandets utveckling.kas påverka

denarbetsmarknaden,Utvecklingenoch håll.inte åt ett samma
giftermåls-sjunkandedenoch möjligeninvandrareökande andelen

sjunker.Valdeltagandet sti-till Dentänkas bidrafrekvensen kan att
och detåldersstrukturenförändradedenutbildningsnivån,gande
verkaförväntas ioch kansläktingarmed vännerumgängettätare

riktning.motsatt
effekten riktningsmässigtförväntadeden intefaktumDet äratt

storleks-förändringarnasvadmedkombinationentydig i vet om
ochegenskapersocialasambanden mellanstyrkan iordning samt om

för-nyckeln tillhär harföga troligtvaldeltagande detgör att
sannolikhetMed allnedgång. måstevaldeltagandetsståelsen av

annorstädes.sökashuvudförklaringen

kapitaletdet socialaVälfärdsstaten och

kunnathuvudförklaringsådankandidater tillpotentiellaDe en
datamedborgarundersökningarnas åter-grundvalidentifiera av
till högerfyratabellfinns den högra delen måttenDei överstav

politiska ochmellan detskärningspunktenbefinna ikan alla sigsägas
medbetecknas missnöjetabellenförsta,allra idet sociala. Det som

för-uppfattningar sinamedborgarnassituation, egnaomavseregen
sjukvården,områden: boendet,centralaantalhållanden inom ett

tillfrågadesmedborgarearbetslivet.skolan och Varjebarnomsorgen,
undererfarenhethaft praktiskhonhan ellerområdende avsomom

patientanhö-ochboende, patientersamtliga sittdet året:senaste om
skolbarns-barnomsorgen,småbarnsföräldrarsjukvården,riga omom

arbetslivet.förvärvsarbetande Det måttochföräldrar skolan omom
aktuellaför områdenmedelvärdet dehär används utgör som varsom

medborgare.respektiveför
svenskaför dentidhar prövningensdecenniet varitDet senaste en

överrask-därför knappast någonvälfärdsstaten. kommerDet som
och barnomsorggäller detta skola seökat.missnöjetning Främstatt

kanökningarnam.fl. f.. små. DetövrigtIPetersson 1998, 36 är
flertaletsärskilt utbrett. Detinteockså missnöjet är storaattnoteras

vidmed sin situationeller missnöjeuttrycker ringamedborgare inget
mättillfällena.båda

Valdeltagandet kunnaskulle föralltökningDen ägttrots rumsom
möjlighetenolika konsekvenser.helt Dentänkas två är attena

drivkraft till ökat såAttfungerarmissnöjet ärengagemang.ensom
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fallet det gäller de sammanhang direkt berörmissnöjetnär som vet
redan. Medborgarnas benägenhet förinitiativ påverka sinatt ta att

rollensituation i förvärvsarbetande föräldereller ökar taktit.ex.som
med hur missnöjda de Westholm BlombergPetersson,är 8C 1989,
kapitel m.fl-. kapitelPetersson Huruvida denna mekanism1998, 2.
kan utsträckas till gälla Valdeltagandet däremotäven är öppenatt en
fråga. Kanske det ställeti medborgarna besvikelseså i sinär vän-att
der bort frånsig politiken och nöjer med ochsig kantsinatt var en
försöka det bästa möjliga situationen.göra av

båda följandeDe tabell hari inbördesmåtten samband.9 näraett
medlemskapDet och det andra aktivitet frivilligai organisa-ena avser

tioner olika slag. Föreningslivets betydelse har blivit föremålinteav
för särskilt mycket uppmärksamhet deni empiriskt inriktade forsk-

valdeltagande.ningen smula märkligt eftersomDetta deärom en
teoretiska bryggorna resursbaserademånga. politisktI teorierär om
deltagande organisationerna viktigt exempel kollek-ettses som en
tiv Verba, Nie Kim WestholmPetersson, Blom-8C 1978; 8Cresurs
berg och skola medborgerliga färdigheter1989 i Verba,som en
Schlozman Brady den teoribildning bygger1995.8C Inom som
tanken rationellt handlande återfinns modeller för gruppbaseradom
mobilisering väljare UhlanerMorton 1989b.1987, 1991; 1989a, Iav
teorier socialt kapital föreningslivet central källa till deom ses som en

och det horisontella förtroende befordra välnormer antassom en
fungerande demokrati, inklusive högt valdeltagande Putnamett
1996, 1997.

Förklaringen till organisationsväsendet detta spelatatt trots en
tämligen undanskymd roll i empiriska studier valdeltagande kanav
tänkas de undersökningsmaterial fallnyttjats i mångaattvara som
innehållit skrala obefintligaeller medlemskap och aktivitetmått i
frivilliga organisationer. Dessbättre behöver sådana problemnågra

bekymrainte detta fall.i båda medborgarundersökningarnaDeoss
veterligen de grundligaste föreningslivetsmätningarrymmer oss om

vitalitet förgjorts deni svenska befolkningennågonsom represen-
tativ intervjuundersökning. svarande erhöllDe lista meden sam-
manlagt olika föreningar inklusive den obestämda30 kate-typer av

förening.gorin annan och ombads de deFör var en uppge om var
medlemmar eller inte. jakande tillfrågadesOm de ocksåsvaret var om
de under det aktiva ellervarit innehaft förtroende-åretsenaste
uppdrag föreningen.i Jämfört med enda allmän fråga fören-en om
ingsmedlemskap och aktivitet minskar detta förfarande risken för att
den svarande hastigheteni glömmer bort föreningarnadel ochen av
därmed underrapporterar föreningsengagemang.sitt Jämfört med ett
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förföreningstyper minskar det riskenfåtal frågor specifika iattom
förbises.sammanhanget viktiga slag organisationerav

medlemskap aktivitetframgår tabell har såväl mins-Som 9 somav
ff. förm.fl.kat mellan och Petersson 62-69, 82se 1998,1987 1997

nedgångenIfråga medlemskapdetaljerad redovisning. äromen mer
handlar detomfattning. det gäller aktivitetganska blygsam Närav

förändring, synnerhet dendäremot påtaglig i när upp-om en mer
siffrornaVadrelation till den tidigare nivån. iskillnaden isättsmätta

vadsjunkit tilldetta fall aktiviteten 801997säger är procentatt ca av
knutetföreningsengagemangetden den visar sigmånI1987. varavar

förutspår implika-detbenägenhetentill teorierna ärsättröstaatt
detföreningsengagemang bidrar tillnedgångensåledes itionen att

sjunkande Valdeltagandet.
Även tabell starkt knu-den högra delendet fjärde imåttet 9 ärav

inspireradesocialt kapital. dentill 1996teorier PutnamItet avom
förtroende förförtroende det villforskningen horisontellt sägases -

föreningsengagemang ochmed soci-andra människor tillsammans-
alldeles glas-indikatorerna detala nätverk de viktigaste intesom

nätverken finnsEftersom de socialaklara kapitalbegreppet. represen-
analys såle-tabell inbegriperredan den delenterade våri 9vänstra av

des alla aspekterna.tre
förtroendet skulle kunnadet horisontellaTanken att vara avom

redanåterfinns emellertid litteraturenför valdeltagande ibetydelse
redan klas-före engelskapubliceringen 1993Putnams 1996;av

valdeltagandepåpekar, kansiska verk. KnackSom 1992, 145 ses
del-för demokratin.samarbete till stöd Viform villkorligtsom en av

skatt bara denfrån skräpa ned och betalar ivalen, våri avstår atttar
ställer ochtillräckligt andra sinutsträckning många tartror att upp

för andra blir därmedförtroende hyserdel Detansvaret. av cen-av
betydelse.tral

förtroendetmellanmänskligadetindikerar mätseriernaI USA att
långsiktigdel kansjunker Sveriges någonPutnam 666. För1995,

tillhandahålls Worldtrend beläggas. mätserieinte Denännu avsom
och ochmellanpekarValue uppgång 1990Survey 1981snarast en

Rothsteinochungefärligen lika nedgång mellan 1990 1996storen
horisontellt förtroendeff.. Eftersom det mått1997, 318 som

fanns medmedborgarundersökningen iingick inte årsi 19871997
fast-det gällerbidragundersökning kan inte något när attegetge

dennadäremot kanförändringstendensen. Vadställa pröva är om
Valdeltagandetinverkankapitalet har denaspekt det sociala somav

förutspår.teorierna
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Påverkansmöjligheter, intresse, partiengagemang och

normer

resterande den högra delen tabell har flertaletDe i fallmåtten i9av
stark koppling till dem kom till användning del dettaien ettsom av

kapitel. de exakt desamma beror blandAtt inte sak-är annat att
möjligheter jämförelsertill förtid de röstningsmotivövernar som

studeras kapitlets första del.i
systemtilltro och självtilltro redovisasDe mått tabellisom

liksom det medborgarnas bedömning valhandlingenssom avser av
effektivitet, förknippadestarkt med de instrumentella förmotivenär

delta. självuppskattade för politik betingar infor-Det intressetatt
mationskostnaderna. Graden partiidentifikation, det vill hurisägaav
hög grad väljaren uppfattar anhängaresig bestämt parti,ettsom av
har teoretiskt knuten till de och underhåll-expressivanärasetts som
ningsrelaterade för deltamotiven AldrichFiorina 1993.1976;att
Vikten valdeltagande medborgerlig dygd alternativtär sättettav som

uppfattningväljarnas skyldighetsinmäta rösta.att attom
tabell benämnsi systemtilltro och självtilltroDe mått syftar9som

till fånga det begrepp den anglosaxiskai litteraturen benämnsatt som
of political efficacy" och alltsedan förstsense det introduce-som

rades Campbell, MillerGurin spelat central roll i19548Cav en
forskningen politiskt deltagande. syftarBåda till fast-måttenom att
ställa väljarnas bedömning förmåga förstasin påverka. Detattav

bedömningen det politiska mottaglighet för kravavser systemetsav
och önskemål från medborgarna det andra bedömningeni gemen, av
den förmågan påverka jämförelse med andra medborgares.iattegna

till andra förtroendevissa medborgarnas förI mått detmotsats
politiska funktionssätt dessa båda vikandevisar ingensystemets ten-

Ävendens m.fl. ff..51 tilltronPetersson till det poli-se 1998, 49 om
tiska särskilt hög harresponsivitet inte den ökatärsystemets snarare

Ävenminskat mellan och tilltron förmå-till den1987 1997.än egna
jämförelse med förstärktsi andras har människorsnågot. Omgan

bedömning förmåga påverka har densin inverkan benägen-attav
heten förutspårteorierna borde utvecklingen således haröstaatt som
verkat till förmån för ökat minskat valdeltagande.änsnarare

Bedömningen möjligheterna inflytande kan emeller-utövaattav
tid tänkas baravariera inte mellan medborgare och tidöver utan
också mellan olika Därförpåverka. innehöll medborgarun-sätt att
dersökningen frågorantal olika deltagandeformers1997 ett om
effektivitet. motsvarande ingick medborgar-Någon mätning inte i
undersökningen har däremotVi möjligheter jämföra med1987. att
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från vilken mätinstrumentetvalundersökning,frånuppgifter års1979
härdeltagandeformdendåsighuvudsak hämtat. visarDeti är att

tillsammansvalen,vill iför, detfrämst röstaintresserar säga attoss
tillhör demfackligaoch organisationerpolitiska partiermed arbete i

effektivitetsbedömningar. Dettamark väljarnasfrämst itappatsom
delta-med andrajämförelsebemärkelse iabsolutgäller såväl i som

År detfortfarande röstningväljarnagandeformer. ansåg1979 att var
effek-uppfattas detpåverka. dageffektiva Isättet mestsomattmest

radio och TV7531uppmärksamhet iförarbetativt att press,att
påverka benä-effektivitetvaldeltagandets visar sigden mån synen

bidra tillsåledes kunnaförändringdennaskullegenheten röstaatt
Valdeltagandet.sjunkandeförståelsen detav

hitintillsförtroendevertikalamedborgarnasaspekterDe somav
påverka.möjligheternafall derassamtligadiskuterats irör attsyn

förtroende-mångfacetteradedetemellertid aspekterfinnsDet av
tidigareförbises.riskerar måttdärmed Debegreppet treattsom

specifikt.och mindrefjärde Idärförkompletteras ettpresenterat av
vilketantal frågorställdesmedborgarundersökningårs1987 ett om
makt-för olika slaghamedborgarna sigförtroende ansågallmänt av

politiskadecentrala politiska institutionerdäriblandhavare, som
frågorbåda inteEftersom dessa"riksdagen.55ochpartierna upp-

utveck-uttalaundersökning kan interepades i års1997 oss om
förtro-horisontelltfördäremot, precistid. kanlingen Viöver som

valdeltagandets variatio-till förståelsenbidrardeende, pröva avom
individnivå.ner

tidigarepolitik harför iuppskattadesubjektivt intressetDet
valdelta-förklaring tillframhållits primärforskningsvensk som en

ÄvenHolmberg 1990.individuella variationergandets när man
politikförtid visar sig intressetutvecklingenbetraktar över samva-

slutetfram tillValdeltagandet, åtminstoneväl medtämligenriera
Gilljammätserielångavalundersökningarnas 8CEnligt1980-talet.

förframåtochfrånfigur ökade intressetHolmberg 196031.11995,
Valdeltagandet kulmi-samtidigtvilldetnå 1976, säga somtoppatt en

val-samtidigtfram tilldärefter gradvissjönknerade. 1988Det som
raskemellertidskeddeEfterfalla.tenderadedeltagandet 1988 enatt

faktiskt någotnoteringinnebar årsåterhämtning över-1994attsom
emellertid mycket ringaiValdeltagandetfrånträffade den 1976. steg

motsvarande period.underutsträckning
Även detindikerarmätningarrnedborgarundersökningarnas att

ökatenderatför politikuppskattadesubjektivt intresset att snarare
skillnaden inte1990-tal,tillfrånminska 1980- ävenän sent omsent
Andra ochsäkerställdstatistisktförtillräckligtär merattstor vara
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beteendemässiga uttryck för medborgarnas vilja följa det politiskaatt
skeendet pekar i riktning. Benägenheten diskutera politiksamma att
med familj, och arbetskamrater liksom läsa politikvänner iatt om
dagstidningarna visar uppåtgående fråntrend mitten 1980-taleten av
och framåt Gilljam Holmberg figur och8C Med1995, 33.1 333.

frånutgångspunkt den uppmärksamhet väljarna villiga detär att ge
politiska skeendet skulle således ha anledning väntaatt oss en
ökning minskning valdeltagandet.änsnarare en av

De redovisasmått längst ned den högrai delennästtre som av
tabell har inbördes samband.9 handlar samtliga fallDet inäraett om

och föri de politiska Vadpartierna. främst skiljerengagemang som
dem det vilket kommer till uttryck.är sätt Parti-engagemanget
identifikation psykologiskt partianhängarskap.måttär Parti-ett
medlemskap och partiaktivitet innebär däremot att engagemanget tar
sig handlingsmässiga uttryck. Partiidentifikation har också väle-en
tablerad ställning tidigarei valdeltagandeforskning medan partimed-
lemskap och partiaktivitet intar undanskymd för-position ien mera
söken förklara människors benägenhet rösta.att att

Vid sidan det faktum de alla mått partiengagemangutgörattav
har partiidentifikation, partimedlemskap och partiaktivitet ytterligare

sak faller. BeträffandeDe partiidentifikation kanen gemensam. en
nedåtgående tendens från det introduceradesmåttet inoteras att

valundersökningårs Gilljam1968 Holmbergse figur8C 1995, 12.1.
tidigtFrån 1970-tal till tidigt 1980-tal det dockstår väsentligen och

fläck medan utvecklingen därefter kontinu-varitstampar samma
erligt avtagande. det gäller partimedlemskapNär och partiaktivitet
kan fallande trend från mitten 1980-talet och framåt seen noteras av

m.fl.Petersson tabell och figur ff.1998, 3.2 SCB3.4; 1997, 331
samtliga fall handlarI det påtagliga förändringar. detNärtre om

gäller medlemskap och aktivitet nedgången betraktaär närmast att
dramatisk. svenskaDet partiväsendet har med dessa mått mättsom

nästintill halverats under de femton denåren. detI mån visarsenaste
sig dessa faktorer också central betydelse för benä-äratt tre av
genheten det tänkbart här har huvudförkla-rösta äratt att en av
ringarna till det fallande Valdeltagandet.

allraDet sista tabellmåttet i röstning medborgardygd, harsom
blivit föremål för väsentligt mindre uppmärksamhet deni svenska
samhällsforskningen de behandlat.just veterligen till-Ossän tre
handahåller de båda medborgarundersökningarna replikationersamt

dessa, exempelvis deni svenska delen World Value deSurveyav av
enda mätningar medborgarnas skyldighetsin röstaav syn att som
finns Äventillgå, åtminstone under denår. i amerikanskaatt senare
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för väljarnasursprungligen intressethar detvalforskningen stora syn
dutyförpliktelser citizenmedborgarskapetsdemokratiskadet

med tiden Teixeira 55.avtagit 1992,
uppslutningenvisarMedborgarundersökningarnas mätningar att

de allmännaifortfarande Attkring röstningsnormen röstaär stor.
villviktcentralflertalet medborgarevalen manomvara avanses av

jämförelsen mel-medborgaren.för den godetill idealet Menleva upp
ned-obetydligickeundersökningaroch visarlan års1987 1997 en

uppåtgående tendensnedåtgående ävengång. En än noterassnarare
ingickmedborgardygder ipotentiellaandraför flertalet de somav

enskildadenfrågebatteri.medborgarundersökningarnas Men största
faktumValdeltagandet Detgällerminskningen just attsynen

skyldighethaupplevergrad tidigare sigmindremedborgarna i än en
till dethuvudförklaringtänkbarytterligaresåledesutgörröstaatt en

Valdeltagandet.fallande

korrelatValdeltagandets

sjunkande val-förklaringar till detde tänkbarainventeringVår av
uppmärk-låtermedborgarundersökningarnadeltagandet osssom

med dennasambandredanavslutad. har idärmed Viärsamma
förkla-potentielladeutsträckningfastställa vilkensökt iinventering

uppfyllasde villkorandra måstetillgodoser det tvåringarna somav
nämligenförklara nedgången,kunnapraktiken skallför de i attatt

denmedsamklangiförändring aggregatnivå stårdet skett somen
Vadvidkommande.Valdeltagandets åter-förkan ännusomnotera

finnsocksådetdet villvillkoret,förstadetstår sägaprövaär omatt
individnivå.orsakssambanddirektett

detundersökabestår idenna prövningförsta ledet iDet att om
mellan desambandstatistiskt mångafinnshuvud någotöver taget

benägenhetenochför sigräknatfaktorer röstaatttagna varupp
första delkapitletstillgå. Liksom imättillfällen harbådavid de att
beroendelogistisk regression. Sommed hjälpsker denna prövning av

har högstValdeltagandetfungerar devariabel mätningar somav
det villundersökningstillfällena,bådajämförbarhet mellan de säga

respektive årsdeltagandetsjälvrapporterade idet 19941985
kommunfullmäktigeval.

redovisas isambandsanalyserdessa bivariataResultaten allaav
koefficienternadeinspektion mångatabell Redan hastig10. geraven

säkerställtstatistisktfinnsflesta fallallradet devid handen i ettatt
denkön, därfrämsta undantagenförväntad riktning.samband Dei är
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Tabell Valdeltagande kommunfullmäktigevaleni10. och1985
bivariat logistisk1994 regression

1985 1994

Ostand. Procent- Stand. Ostand. Procent- Stand.
Oberoende variabel effekt diff. effekt effekt diff. effekt

Kön -0,01 -0,1 -0,00 0,00 0,1 0,00
Ålder vid intervjutiiifället

20-30 - - - - - -
31-40 0,91" 9,9 0,20 1,10 18,1 0,24
41-50 0,87" 9,6 0,19 1,03" 17,2 0,22
51-60 1,55" 13,6 0,30 1,51 22,1 0,32
61-70 1,05" 10,9 0,21 1,23 19,5 0,24
71-80 0,89" 9,8 0,14 1,07 17,7 0,19

Invandrarskap -1,02 -12,2 -0,15 -1,22 -21,6 -0,18
Civilstånd

Gift - - - - - -Sammanboende -0,85 -7,2 -0,17 -1,14 -15,4 -0,24
Ogift -1,07 -9,9 -0,22 -0,80 -9,5 -0,17
frånskild -O,93 -8,1 -0,12 -1,03 -13,4 -0,14
Änka/änkling -0,66 -5,2 -0,09 -0,67 -7,6 -0,09

Utbildning 0,59 5,0 0,09 0,85" 11,0 0,14
t i

industriarbetare - - - - - -Arbetare, industri 0,03 0,3 0,01 0,01 0,2 0,00
Lägre tjänsteman 0,28 3,0 0,05 0,67 9,1 0,12
Tjm på mellannivå 0,86 7,6 0,20 0,80 10,4 0,19
Högre tjänsteman 1,45" 10,4 0,28 1,30 14,3 0,25
småföretagare 0,61 5,9 0,08 -0,10 -1,7 -0,01
Lantbrukare 1,06 8,7 0,10 0,19 2,9 0,01

klassificerbar 0,03 0,4 0,00 -0,82 -16,7 -0,08
Förvärvssituation

Förvärvsarbetande - - - - - -Arbetslös -1,23 -17,2 -0,08 -1,01 -16,8 -0,13
i arbetskraften 0,08 0,6 0,02 -0,21 -2,7 -0,05

Arbetsgivare
Privatanställd - - - - - -Offentligt anställd 0,47 4,1 0,12 0,46 5,3 0,11
Varken eller 0,27 2,6 0,07 -0,13 -1,9 -0,04

Besöka/få besök släkt 0,58 5,6 0,07 0,63 9,1 0,07av
vänner
Gudstjänstbesök 0,15 1,3 0,03 0,42 4,9 0,06
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kommunfullmäktigevalen 1985Valdeltagande iforts.Tabell 10
logistisk regressionbivariatoch 1994

19941985

Stand.Procent-Ostand.Stand.Ostand. Procent-
effektdiff.variabel effekteffektOberoende diff.effekt

-0,02-2,8-0,200,032,10,24medMissnöje egen
situation

0,413,78" 33,50,433,72 22,7Föreningsmedlemskap
0,3019,33,030,2912,42,62"Föreningsaktivitet
0,2637,22,40förtroendeHorisontellt --- 0,151,90 21,70,076,70,87Systemtilltro
0,2333,52,700,222,34" 18,7Självtilltro
0,1412,60,90"Valhandlingens ---

effektivitet
0,252,26 20,5partier/förFörtroende ---

riksdag
0,3832,62,460,382,43 21,5för politikIntresse
0,2919,01,54"0,4220,12,15Partiidentifikation
0,4816,23,10"0,401,99 9,6Partimedlemskap
0,2515,73,17"0,272,75 9,8Partiaktivitet
0,3754,32,91"0,4967,24,02Röstning som

medborgardygd

föroch årsmellan 1985till 8681uppgår 1 811Antalet observationerAnmärkning:
val.föroch årsoch mellan 1994val 297274 11

tvåsidigsäkerhet,effekt;säkerställdStatistiskt 95 test.procents
tvåsidigsäkerhet,effekt;säkerställdStatistiskt 99i test.procents
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lilla skillnad till kvinnornas fördel grundval andra under-som av
sökningar knappastexisterar kommer till uttryck tabellen,ivet samt
missnöje med situation, där tendensen inte enhetlig och där-äregen
till denså inte statistisk signifikans.uppnår andra fall,I tvåattsvag

med släkt och gudstjänstbesök,umgänge sambandetvänner gårsamt
förväntadi riktning vid båda undersökningstillfällena inteärmen sta-

tistiskt säkerställt vid någondera.
delenDen tabellen bekräftarvänstra i övrigt antal tendenserav ett

flertaleti fall Äldreväl kända från tidigare forskning.är ochsom
medelålders väljare högrei utsträckning inföddaröstar iän unga,
högre grad invandrare, gifta högrei grad deän har civil-än annatsom
stånd, högutbildade högrei grad lågutbildade, tjänstemän högreiän
grad arbetare, förvärvsarbetande högreän i grad arbetslösa ochän
offentliganställda högrei grad privatanställda.än

sambandDe redovisas deni högra delen tabellen inte iärsom av
alla stycken lika välbekanta. Föreningsmedlemskap, föreningsakti-
vitet och horisontellt förtroende visar sig i samtliga fall tämligenvara
starkt knutna till Valdeltagandet. sakSamma gäller röstning som
medborgardygd. framgårSom de procentdifferenser redovisarav

skillnaderna mellan de haär sig respektive liten skyl-som storanser
dighet avsevärda.röstaatt

De övriga resultaten tabellensi högra del bekräftar högi grad vad
redan visste eller hade starka skäl förmoda. med högPersoneratt

tilltro till det politiska responsivitet, förmågasinsystemets egen att
påverka jämförelsei med andras, valhandlingens effektivitet eller de
politiska institutionerna allmänheti högrei grad deröstar än som
inte har det. De starkt intresserade politik har högreär valdel-som av
tagande de hyser ringa intresse.än Partianhängare, partimedlem-som

och partiaktivister igår utsträckning till valurnornastörremar än
dem saknar dessa uttryck för partiengagemang.som

Jämför i stället de båda undersökningsåren finner all-nu en
tendens slår igenommän tabelleni blickar.änsom snart sagt var

procentdifferenserDe redovisas undantagslöst högreär nästansom
för för takt med1994 I Valdeltagandetän 1985. minskat har ocksåatt
klyftorna Ökat.

resultatDetta dessvärre vadprecis har anledningär väntaatt
med utgångspunkt från det den logistiska modellenresonemang om

förde kapitletsi inledning. Vartefter betingelserna för deltasom att
generellt försvagas ökar effekten betingelsevarje för sig.sett av tagen

kanVi samtidigt skillnaderna mellan och inte1985 1994notera att
alls lika starkt markerade för de logistiskaär regressionskoeffi-
cienterna för procentdifferenserna. det berättigatDetta igörsom att
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bådafrån desammanför datafortsättningsvisdärde analyser
modellstatistiskanvändaundersökningsåren atttrotsgemensamen

undersökningsår.beroendestarktskillnadernaprocentuellade är av
kom-väsentligtochhademodellenlogistiskadenUtan merannanen

tillgripas.plicerad lösning måst

bedraSkenet kan

dör-huvudsakligengenomfört harhitintills öppnatanalysdenI
valdelta-tillförklaringartänkbaramängderpekatharVi avrar.

handlarfortsättningenfå.tämligenavfärdat Iochgandets variationer
devilldetriktning,arbeta stängai sägafrämstdet motsattattom

återvändsgränd.leda ipåseende visar sigviddörrar närmare ensom
medsambandstatistisktfaktorer uppvisarfaktum tvåDet ettatt

orsakarför denbeläggslutgiltigtvarandra inte något attutgör ena
fakto-de bådatänkas beroställetSambandet kan iandra.den att

oftafallsådanatalar itredje.påverkas Mani sin omtur enavrerna
Självamissvisande.egentligenBeteckningenskensamband. är sam-

föruttryck någotdäremot intereellt. Detbandet så ärär nog
företeelserna.demellanorsaksförhållande två

sigsambandet visakanÄven föreliggerorsaksrelationde falli en
variabelnberoendedenEffektendirekt.indirekt änsnararevara

undersöks.faktorerdeflera andraellerförmedlas via somaven
orsaksför-föruttrycksambanddemellanskilja ärAtt ettsom

ochindirektamellanskiljaliksomdetoch de intehållande är attsom
kunnavikt.sammanhang Fördettaorsaker idirekta attär storav

för-låter signedgångenvilketochutsträckningvilken sättiavgöra
orsaksmekanismerna.direktafastställa dehandförstaiklaras måste

desamtligaställerdärprövningmultivariatdit viagårVägen en
ochtabellredovisat i 10förklaringsfaktorer 9tänkbara mot varan-

egenskaperalla devillgrundmodellen, detsocialadra. sägaDen som
desamtligatabell, iingårrespektivedelendenåterfinns i vänstra av

Grundmo-detaljredovisas inte.nedananalyser presenteras mensom
återståendedetillsefortsättningsvisrollfrämstadellens är attatt

viktigföljdtill någonfelaktigablirinteeffektskattningarna attav
den högraåterfinns ifaktorerutelämnats.betingelse Desocial som

för närgångenskall däremotochtabelldelen utsätta109 merenav
bland dessahandförstadet ipåpekattidigaregranskning. Som är

förkla-återfinna de primäraförhoppningarhysakan attomsom
Valdeltagandet.fallandetill detringarna

hafaktorer sigvisarmotståndskraft dessa närvilkenFrågan är nu
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de för multivariat Tabellutsätts prövning. redovisar de statis-11en
tiskt säkerställda effekter kvarstår sedan de tillgodosersom som
signifikanskravet avlägsnatsf börNoteras med tanke detatt
kumulativa förhållande råder mellan föreningsmedlemskap ochsom
föreningsaktivitet valt behandla dem de utgjorde olikaatt som om

föreningsengagemang dis-tvåsteg trappa änen av snarare som
tinkta faktorer. länge bådaSå uppvisar effekterpositiva och den sam-

effekten statistiskt säkerställd har båda behållits.ärmantagna Ett
analogt förfarande har skäl tillämpats för partiengagemang,av samma
det vill partiidentifikation, partimedlemskapsäga, och partiaktivitet.

Resultaten visar missnöjet med den situationen inomatt egna
olika sfärersociala boende, sjukvård, barnomsorg, skola och arbets-
liv saknar betydelse vid multivariat prövning. Sambandetäven en
Tabell 11. Valdeltagande i kommuntullmäktigevalen 1985 och

logistisk1994 regression

Mode/l och oberoende Ostand. Standard- Procent- Stand.
variabel effekt fel differens effekt R

Endast social grundmodell -85 0,100
Fullständig modell -85 0,277

Föreningsmedlemskap 2,27 0,65 11,4 0,26
Partiidentifikation 1,01 0,28 6,6 0,20
Partimedlemskap 0,93 0,50 4,7 0,19
Röstn. medborgardygd 3,29 0,33 41,7s. 0,40

Endast social grundmodell -94 0,124
Fullständig modell -94 0,222

Föreningsmedlemskap 1,73 0,61 14,7 0,19
Horisontellt förtroende 1,63 0,47 18,2 0,18
Intresse för politik 1,25 0,37 12,8 0,19
Partiidentifikation 0,47 0,30 4,7 0,09
Partimedlemskap 1,82 1,06 11,7 0,28
Partlaktivitet 0,09 1,53 0,8 0,01
Röstn. medborgardygd 1,66 0,38 21,7s. 0,21

End. grundmod. -85 -94soc. 0,099o.
Fullständig modell -85 -94o. 0,234

Föreningsmedlemskap 1,85 0,51 12,3 0,21
Föreningsaktivitet 0,32 0,56 2,4 0,03
Intresse för politik 0,79 0,25 6,4 0,12
Partiidentifikation 0,74 0,20 6,1 0,14
Partimedlemskap 1,22 0,43 7,3 0,22
Röstn. medborgardygd 2,59 0,24 34,2s. 0,32

Anmärkning: Antalet observationer för val, för1 791 årsär 1985 val1 258 års1994
och för båda tillsammans.3 049
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konstant-faktorerövrigaobefintligtlikavaldeltagandemed närär
samtligaöverraskandeanalysen.bivariata Mer ärdenhålls i attsom
politiskaförförtroendeochpåverkansmöjligheterupplevdamått

själv-systemtilltro,Varkeneffekt.direktsaknasigvisarinstitutioner
endastkaneffektivitetvalhandlingens prövasuppfattningtilltro, om

endastkanriksdagochför partierförtroendet prövaseller1994
Äventabellredovisar imodeller 11.65de vikvarstår i någon1985 av

osäkert liv.politik leverföruppskattade intressetsubjektivtdet ett
den prövningliksom iförmodellenkvarstår i 1994Måttet avsersom

data.analysen årsförsvinner i 1985tillsammansvalenbådade avmen
förtroende sigvisarhorisontelltföreningsengagemangSåväl som

horisontelladetde Attvilka ingår.de isamtligaöverlevadäremot test
måttetberorförmodellenåterfinns i 1994förtroendet bara att

medborgarundersökningarna.bådadeförstadeningick iinte av
handförstadet ibör ärföreningsengagemangBeträffande attnoteras

betydelseaktivitetenmedlemskapet än attut avvarasersomsnarare
tolkas ibörfrämsteffektentalarValdeltagandet.för Detta mot att

kapital.socialtteorierljuset omav
ochpartiengagemangocksåhör röst-sigfaktorer stårTill de som

för-det iBeträffande partiengagemangmedborgardygd. ärning som
för detbetydelsemedlemskapochanhängarskaphand är avsomsta

vikt.mindrepartiaktivitetgradenmedanValdeltagandet är avavegna
tillräcklig beting-fallflertaletdetimedlemskapRedan utgör stora en

detförbetydelsemindreblirvarför aktivitetenförelse rösta avatt
andras.förvikttänkasdet kandeltagandet, även storavvaraomegna

huvudsak ihär långt iresultatenpekar såSammanfattningsvis
Uppfatt-första del.kapitletserhöll idemriktning somsamma

betydelseringasigVisarpåverkansmöjligheternaningarna avvaraom
det villbevekelsegrunderna, sägaoch normativade expressivamedan

relativtmedborgardygd,och röstning vägerpartiengagemang som
dockkandelresultaten itillförhållande 1avvikelser iTvåtungt.

tillbakavisahelt kunnathär inteförsta hardetFör ännunoteras.
effektdirektharpolitikförsubjektivadet intressettanken enattom

förkla-tabell tvååterfinner i 11det andraValdeltagandet. För
del,förstakapitletsuppmärksammades i näm-interingsfaktorer som

förtroende.horisontelltochföreningsmedlemskapligen

äggetochHönan

riktasfortfarandedockkaninvändningaroväsentligaicke heltTvå
enligtochföregående avsnitt. Denredovisat iresultatde ena,mot
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vår mening mindre vägande, hitintills grundatär vårtungt att ana-
lys den intervjuades uppgift sitt valdeltagande änegen om snarare

uppgifter erhållna vallängden. andra ochDen invänd-ur tyngre
ningen tidsföljden mellan orsak ochär verkan inte denatt är rätta.
Valdeltagandeuppgifterna respektive1985 val. Obser-års1994avser
vationerna de tilltänkta orsakerna tillståndet respektive1987av avser

Detta innebär1997. risk för de effekter redovisat självaiatten ver-
ket i riktninggår den teoretiskt tänker det villen motsatt sägaoss,

Valdeltagandet förklarar förklaras. fallvissa dennaatt Iän ärsnarare
risk uppenbar. Exempelvis kan styrkan i partianhängarskapet mycket
väl tänkas påverkas tidigare valdeltagande. På kansättav samma nor-

tänkas förstärkas förmågan leva till dem. kanManmer av att upp
också tänka sig den intervjuade helt enkelt rationaliserar sitt bete-att
ende och låter bedömningsin valdeltagandets betydelse för detav
goda medborgarskapets han eller hon deltog föregå-avgöras iav om
ende val.

De analyser redovisas tabelli det möjligt12 gör prövasom att
tyngden hos dessa båda invändningar. beroendeDen variabeln utgörs

detta falli den vallängden grundade uppgiften deltagande iav om
valårs medan de oberoende1998 variablerna hämtas från års1997

medborgarundersökning. Datakällan för den beroende variabeln är
således den bästa tänkbara och tidsföljden mellan orsak och verkan
den Tillvägagångssättet irätta. övrigt detsamma föregåendeiär som

detavsnitt, vill har frånutgått samtliga de faktorersäga redo-som
visas tabelli och och de9 10 återfinnsmått den högrai tabell-av som
delen gradvis eliminerat dem visar saknasig statistiskt säker-som en
ställd direkt effekt.

Resultaten visar farhågorvåra beträffande effektenatt av
partiengagemang och röstningsnormer varit ogrundade. Båda fakto-

har tydlig inverkan ordningsföljden mellan orsakäven närrerna en
och verkan den bortfallerDäremot denär direktarättafö effektennu

intresse för politik och horisontellt förtroende. vi,När isåsomav
kapitlets första del, också kontrollerar för tidigare valdeltagande,

föreningsengagemangetmåste stryka flagg.även Trots här förli-att
andra de oberoendemått variablerna deli såledestat än 1oss är

de slutliga resultaten väsentligen desamma. De expressiva motiven i
form partiengagemang och de bevekelsegrundernanormativa iav
form uppfattningen valdeltagandets betydelse för det godaav om
medborgarskapet de enda överlever samtliga ledär deni pröv-som
ning individnivå avslutat.nu
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logis-kommunfullmäktigevalet 1998Valdeltagande iTabell 12.
tisk regression

Stand.Procent-Standard-Ostand.oberoendeMode/I och
Reffektdifferensfe/effektvariabel

0,139grundmodellsocialEndast
0,222valdelt. -94exkl.modellFullst.

0,1512,60,581,39-97Föreningsmedlemskap
0,2312,90,291,26Partiidentiñkation -97
0,2712,31,041,86-97Partimedlemskap
0,099,41,481,21-97Partiaktivitet
0,2425,50,351,87-97medb.dygdRöstn. s.

0,250valdelt. -94inkl.modellFullst.
-94Vaideltagande

Avstod ----
0,2915,70,211,28Deltog
0,022,10,330,14röstberättigad
0,2312,00,301,22-97Partiidentiñkation
0,2611,81,041,79-97Partimedlemskap
0,098,51,461,09-97Partiaktivitet
0,2018,90,361,51-97medb.dygdRöstn. s.

analyser.samtligaförobservationerAnmärkning: Antalet 3331är

förklarasnedgångenKan

med-förstadetvikt.central Fördärmed till tingtvåkännerVi attav
medbor-uppfattning sinaoch deraspartiengagemangborgarnas om

valdel-tillförklaringarnade primäraskyldigheter tvågerliga utgör av
såväl partien-andradetindividnivå. Förtagandets variationer att

medbor-valdeltagandebakomuppslutningen somgagemanget som
faktorernaBådastuderat.perioddenunderminskatidealgerligt

företeel-för deuppställdeinledningsvisde villkoruppfyller således
valdeltagandetsljuskastahjälpaskulle kunna överattossser som

nedgång.
Ävenförklarar.denedgångendelhurbaraFrågan är omstor avnu

möjlighetenuppfyllda kvarstårvillkorenprincipiellt viktigade är att
utsträck-för litenförändrats ioch röstningsnormerpartiengagemang

individuellavaldeltagandetsmedsambandföreller harning ett svagt
förståelsenbidra tillutsträckninghögreför i någonvariationer avatt

minskat.Valdeltagandetvarför
nettoeffekten.beskedtabellredovisas iresultat 13De omgersom

inverkan inteförklaringsfaktorernascentraladeMed tanke att
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visat sig alltförvariera mycket mellan olika och mättekniker väl-test-
jer låta analysen hela den period maximalt kanomspännaatt
täcka det vill från till har detta fallVi isäga 1985 också1998. valt att
vikta de röstade och de inte röstade vid respektive under-som som
sökningstillfälle sådant Valdeltagandet bland de inter-sättett att
vjuade med Valdeltagandet befolkningen.istämmer

Tabell Valdeltagande kommunfullmäktigevaleni13. och1985
logistisk1998 regression

Modell och oberoende Ostand. Standard- Procent- Stand.
variabel effekt fel differens effekt R2

Enbart tidpunkt 0,017
Tidpunkt: 1 1985, 1998 -0.67 0,10 -9,2 -0,18

Tidpunkt social grundmodell+ 0,132
Tidpunkt: 1 1985, 1998 -O,71 0,11 -8,7 -0,19

Fullständig modell 0,244
Tidpunkt: 1985,1 1998 -0,41 0,12 -4,3 -0,11
Partiidentiñkation 1,12 0,18 12,1 0,22
Partimedlemskap 1,18 0,39 9,7 0,21
Partiaktivitet 1,01 0,78 8,4 0,09
Röstn. medborgardygd 2,52 0,21 38,6s. 0,33

Anmärkning: Antalet observationer för samtliga analyser.3 162 Observationernaär
har i analysen viktats Valdeltagandetså bland de intervjuade medatt överensstämmer
Valdeltagandet befolkningeni vid respektive undersökningstillfälle. Vid beräkningen

procentdifferenserna har observationerna dessutom viktats de båda under-såav att
sökningsåren lika tyngd.ges

första deDen analyser tabelleni vadvisartreav presenterassom
redan visste, nämligen skillnaden mellan de båda valtillfällenaatt upp-

tillgår procentenheter. andra-9,2 Den analysen denvisar socialaatt
grundmodellen förmårinte förklara särskilt mycket denensam av
ursprungliga skillnaden mellan de tidpunkterna.två Procentdiffe-

för tidsfaktorn krymper endast marginellt. det tredje ochIrensen
sista förs partiengagemang och röstningsnormäven analy-isteget

del denDen ursprungliga tidsskillnaden modellen intesen. av som
förmår förklara krymper väsentligt, bestämt tillnärmare -4,3nu pro-
centenheter. Modellen kan således förklara drygt hälftensägas av
nedgången.

Varje resultat upphov till frågor. detta.Så förstaEnävenger nya
undran i vilken utsträckning förklaringsförsökär vårt kan betraktas

framgångsrikt. Svaret tillmåste del blinågon beroende desom av
ursprungliga förväntningarna. delFör positivtär över-egen snarast
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ställthärde krav vårhävdaraskade. Vi våga egenatttror oss
samhällsvetenskapligamedhöga, åtminstonebevisföring tämligenär

stjälpaförmårkravsådanaerfarenhetVimått mätt. attvet av egen
väl kun-mycketslutändenförklaringsförsök. hade iVistoltamånga

sindet ifaktum intesäckenmed Det utgörgörstå turatttom.nat
långsiktigtarbetshypotesför denpartiellt belägg ver-om meraattett

missriktad.helt Våraanalysväglett intemekanismer vårkande ärsom
bevittnatValdeltagandetnedgångden ipekarresultat somatt

resultatviftas bortlåterknappast sig1980-taletssedan mitt ettsom
tillfälligheter.serieenav

nedgången vården delförklararvadfrågaandraEn är somavsom
till-självfallet aldrig kanmöjlighet,betanalys på. Engår som
här kun-demmekanismerfinns andraocksådetbakavisa, änär att

tänk-endadetdettaemellertid påpeka intevillbelägga. Vi ärattnat
fak-deförhållatänkas sigockså sånämligenkanbara Det attsvaret.

föränd-förklararverketsjälvahär pekat i merparten avtorer
betydelse.derasunderskattaranalysvårringen attmen

fallet.kanförmodaskäl såfinns åtminstone tvåDet att varaatt
Även det intemättekniskt. ärDet är attvetatror ossrent omena

säkrasamtidigtförlitathärdefel mått ärnågot större oss
allahundraprocentig. iifrån Somlångtreliabiliteten är sur-att

följdensannolikamätbrus. Denkvarstår visstveyundersökningar ett
underskattas.utsträckninginclividnivå ieffekterna någonär att

denmindreförklararsannoliktmodelleninnebär äni sinDetta atttur
felfria.heltvaritkunnat måttengöra om

fångar partiengagemangetsbaramodellenskäletandraDet är att
bäraresjälvdeninverkanoch ärröstningsnormens avsomperson

påverkatänkasde också kanfaktumdettillhänsyndem. Ingen atttas
formsaknarsjälva varjehennes omgivning. Personerhans eller som

valdeltagande någonoch inte utgörpartiengagemang attanserav
tämligen varie-tänkas uppvisakanmedborgarskapför engottnorm

utsträckningvilkenberoende iröstningsbenägenhetrande ett
henneshans elleråterfinns ioch sådanasådant normerengagemang

för-denochfallande partiengagemangetomgivning. Detnärmaste
idealmedborgerligtvaldeltagandekringsvagade uppslutningen som

fångasspridningseffekter intetänkas haordmed andrakan avsom
redovi-giftadeanalysfrån denResultatenmodell.vår somparenav

tankeför dennabeläggpartielltdeli 1 utgör ettsas
förklarakanvadsjälvfallet i sinfrågatredje och sistaEn är tursom

kringoch uppslutningensjunkerfaktum partiengagemangetdet att
besvaraskan dessvärre intefråganförsvagas. Denröstningsnormen

ändådockvillforskning.framtida Vitillöverlåtashär måste tautan
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tillfället akti avvisa tanke ligger till hands, nämligennäraatt en som
förändringen huvudsaki generationsbetingad. Såväl partienga-äratt

röstningsnormer starkare bland äldre blandär ängemang som yngre
väljare. sak gällerSamma Valdeltagandet. skulle därför kunnaMan
frestas nedgången beror normlösa generatio-att tro att att yngre,

känslomässiga band till partisystemet, äldre,ersätterutanner, mer
normbundna och partitrogna.

Datamaterialet emellertid ringa stöd för sådan tolkning. Enger en
renodlad generationsmodell förutsätter förblirnivåerna tämligenatt
oförändrade följer enskilda generationers utvecklingnär överman
tid. dock fallet.Så inte Partiengagemangets, ochär valdel-normernas
tagandets nedgång återfinns i alla ochgenerationer är snarast mer
markerad bland de äldre bland de fall,vissa vadIän yngre. t.ex.
beträffar valdeltagandets utveckling mellan och återfinns1985 1994,

ökning för de generationer låter följassigrentav en yngsta som trots
tydlig minskning för väljarkåren helhet.i sin pekar där-Mönstreten

med ställeti tolkning där livscykeleffekter,positiva förstaimot en
hand i mellan ungdom och medelålder, kombineras medsteget nega-

periodeffekter.tiva

3. Mot politikens sekulariseringen

Genom studera väljarnas bevekelsegrunder för beslutet deltaatt att
eller deltainte har kunnat dra antal viktiga slutsatser. Väljarenett

inte tillgår primärt vallokalerna för han eller hon därigenomatt tror
sig kunna valets utfall. Beslutet stället främstiavgöraensam styrs av

knutnamotiv till valhandlingen i sig. för tillfredsställaMan röstar att
behovet uttrycka uppfattningsin för vill full-attav samt att man

medborgerligasin plikt. Röstandet förstai handgöra expressivtär
och normstyrt.

Samtidigt såväl uttrycksbehovet pliktkänslan. Allt färreavtar som
det medborgerlig skyldighet Samhörighetenrösta.anser vara en att

med de organisationer har möjlighet uttrycka sina sympatierattman
för de politiska blirpartierna allt Därför sjunker valdelta-svagare.- -
gandet. tilltagandeEn normupplösning och vikandeett engagemang
för den demokratinsrepresentativa kollektiva åsiktsbärare förklarar

del nedgången.storen av
samhällsvetenskapligMen forskning handlar enbartinte attnu om

finna de förklaringarna i lika högminst gradrätta elimi-utan attom
de felaktiga. utgångsläget hypotesernaI vanligtvis många;ärnera

bara fåtal överlever den empiriska prövningen. Värdet vårett av
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de potentiellagrad sökasdärför lika hög iskall minstundersökning i
fått stöd.demförklaringsfaktorer i Denavvisats somsomsom

ochflora uppslagvildvuxenoffentliga debatten spe-avrymmer en
bevekelsegrundervaldeltagandets individuellasåvälkulationer om

har kunnatförklaringarna till dess minskning. Vi rensa ennusom
smula rabatten.i

färreförklara varfördemografiska förändringarna kan inteDe rös-
stigandedet väljarnas1980-talet. hellerdagi i mitten Inte äräntar av

vård,välfärdsområdencentralamed situation inommissnöje sin som
Slutli-nedgången.bakomoch arbetsliv liggerskolabarnomsorg, som

därförValdeltagandet fallithypotesenockså tillbakavisakan attgen
omöjligtuppfattas ellerpolitiska skeendet ointressantdet attatt som

politiskadetför politik eller misstropåverka. ointressesigVare mot
desjunker. Värdetvarför andelen röstandeförklarakan avsystemet
denochsjunkandefram, det partiengagemangetförklaringar sållat

bakgrund.dennaförsvagade röstningsnormen, måste mätas mot
utpekartrender resultatkan deövergripande plan våraPå ett

alltVäljarna blirsekularisering.slags politikensbeskrivas ettsom
Tillhörig-kyrkan.också allt mindreoch därmed imindre troende, går

förbytspliktkänsla iavståndstagande;känslomässigthet iövergår
samtidigtdettainnebärnyttotänkande. historiens ironikrasst Som en

placeradesedanför drygtVäljartyp ården Downs 1957 40att som
ljus.dagensritbordet först dag börjar Denteoretiska idet somse

till vallo-skyldighetmedborgerliguppfattar detsig attsom envare
kankänslor därpartipolitiskahar starkarekalen eller några som

instrumentellamed denfinner det, enlighettill uttryck, ikomma
hemma. taktändamålsenligtsannolikhetskalkylen, Istannaattmest

valdeltagan-sjunkerblir allt vanligareden Downske väljaremed att
förvandlas till denhögtidsdag riskerar därmeddet. Demokratins att

förutspår.instrumentellavilodag den teorin

Noter

för värdefullatill denna bokmedförfattarnaredaktörenvill tackaVi1 syn-samt
kapitel.utarbetandet dettaoch hjälp vidpunkter avannan

Olofledninggenomfördes under Peters-Medborgarundersökningen 19872 av
norsk forskar-samarbete medBlombergWestholm och iAnders Göran enson,

Fält-dåvarande Maktutredningen.denfinansieradesUndersökningen avgrupp.
Resultatenföre slut.och avslutadesbörjan september åretsarbetet inleddes i av

MedborgarundersökningenBlombergWestholmredovisas i Petersson, 1989.8C
under ledninggenomfördespostenkätenden kompletterande 19991997 avsamt

finansierades dettaIntervjuundersökningen iWestholm och Teorell.Anders Jan
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fall Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet tillsammansHSFRav
med Socialvetenskapliga forskningsrådet medanSFR postenkäten bekostades

Demokratiutredningen. intervjuundersökningens vidkommandeFör påbör-av
jades fältarbetet i mitten oktober Huvuddelen intervjuerna1997. 83av av pro-

genomfördes före slut och decent årets resterande under de första månaderna
kompletterandeDen postenkäten skickades april Efter1998. i två1999.ut

påminnelser avslutades fältarbetet under månad.juni Resultat från års1997
intervjuundersökning har tidigare i m.fl.Petersson Teo-1998rapporterats samt
rell Westholm Resultaten från postenkäten redovisas här för första8C 1999.
gången.

År ingick i parurvalet. Motsvarande siffra för1987 344 par3 688 personer
Andelen intervjuade1997 696 348 par. parurvaletiär personer personer upp-

tillgår och80,1 1987, 64,9 1997 64,4 1999; 55,5procent procent procent pro-
i parurvalet deltog såväli undersökning.års1997 1999cent av personerna som

Andelen där båda makarna intervjuats tilluppgår 76,5 1987, 66,7par procent
för och1997, 59,9 kombi-1999, i48,5 1997 1999procent procent samt procent

nation. De ingår parurvaleni ingår samtidigt dei tvärsnittsurvalpersoner som
analyser vanligenvåra grundar sig innebärpå. Det tvärsnittsurvalen intesom att

till alla delar obundet slumpmässiga. samband föreliggerDet mellan deär som
båda makarnas innebär statistisk precisionsförlust jämförelsei medsvar en ett
obundet slumpmässigt urval storlek. Precisionsförlusten dock såärav samma
liten någon justering inte nödvändig i samband med de signifi-att ansetts vara
kansberäkningar företagits. har således utförtsDe urvaletsom senare som om

obundet slumpmässigt.vore
Beträffande val, där det finns flera olikaårs valdeltagandeuppgifter4 1998 att

välja tabell använderse genomgående de uppgifter1, erhållits frånsom
vallängden med komplettering från enkäten för de individer för vilka val-36
längdsuppgift kunnatinte erhållas.

ingående dennaFör presentation teknik den här tillhandahål-5 viänen mer av
ler, Aldrich Nelson eller Menard8C 1984 1995.t.ex.se

bör påpekasDet tanken S-formad kurva låter6 sig motiveras ävenatt om en om
tänker det bara finnssig enda förklaringsfaktor. Aldrich Nelson8Cattman en

tillhandahåller bra1984, exempel.25 ett
föregåendeSe kapitel delar detta.7 samt senare av

Gilljam HolmbergSe ff., för jämförelse mellan8 8C 1998, 16 Europa-t.ex. en
parlamentsval och nationella val Lijphart 2f., för jämförelse mellan1997,samt en
olika länder.

logistiskFörutom innebärregression bättre fak-9 approximation denatt en av
tiska relationen mellan orsak och Verkan den också korrekta uppskatt-ger mer

deningar standardfel ligger till grund för bedömningen resultatensav som av
statistiska Vid vanligprecision. regressionsanalys de enskilda observa-antas att

avvikelser fråntionernas linjen de s.k. residualerna normalfördeladeär samt
har spridning utefter hela linjen homoskedasticitet. den beroendeNärsamma
variabeln dikotomi dessainget båda antaganden uppfyllt, vilket inne-är ären av
bär skattningarna standardfelen blir helt korrektainte Aldrichse 8Catt av t.ex.
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Nelson 12-30.1984,
logaritmerade oddskvo-avseende deModellen själva verket linjär medi° är

avseende sannolikheterna.den icke-linjär medäven ärterna om
iprocentenheter räk-marginaleffektenfinns flera olika beräknaDet sätt att

förväntadeförst beräknar denanvänder innebärmetodDen attnat. man
dedäreftermarginaleffekten för enskild individ och genomsnittetvarje tar av

för-dettaeffekterna. Enligt rådandeindividuella praxis Greene 876se 1997, är
förbigår de indi-metodfarande föredra jämförelse med den alternativaiatt som
oberoendekonstanthåller samtliga vari-viduella marginaleffekterna och ställeti

medelvärden.den aktuella vid respektiveabler sinautom
koefficienternaoch tolkas de standardiseradeberäknasprincipI12 samma

koefficien-regressionsanalys. bör dock observerasvid Vanlig Detsätt attsom
förändringen de logaritmeradeförväntade standardiserade identerna avser

diko-dess ursprungliga,för beroende variabelnoddskvoterna den iänsnarare
ff.Menardvärden se 1995, 44toma

och betecknardärredovisar beräknas LLO LL, LLODet mått LL, /113 som -
estimerade modellen respektivelikelihood-värdet för dendet logaritmerade

översiktkonstant.noll-modellen dvs. modell med enbartden s.k. För enen
förklaringskraft vid logit- och probitana-modellens samladeolika måttöver

Mitchelllys, Hagle 1992.8Cse
markisnämligen denfinns paradox medytterligareDet4 avsamma namn,en

rangordningmöjligheten kollektivsde Condorcet påvisade att ett av enav
bestämddärmed entydigtinkonsistent ochalternativ kanuppsättning vara

preferenserenskild individ har konsistenta Ense Arrow 1963.varjetrots att
paradoxvaldeltagandeparadoxen och Condorcetsskillnad mellanviktig är att

empiriska resultatrationalistisk ochden förra diskrepans mellan teoribestår i en
Beträffande den förstnämnda börlogiskt faktum.medan den är ett rentsenare

obetingad.irrationalitetvaldeltagandets instrumentella inteockså ärattnoteras
instrumentellaenskild väljaresvid handenspelteoretisk analys varjeEn attger

förmed antalet väljare bestämmer sigför delta ökar taktincitament i attatt som
förmodas delta blir detväljarna kanmycket de övriga återavstå. Om av

eftersom sannolikhetenför enskilde detinstrumentellt rationellt den göraatt
Röstningsparadoxenskall fälla avgörandet dåför hans eller hennes växer.röstatt

fripassagerar-exempel det s.k.avseende från andraskiljer dettasig i många
enskildeinstrumentellt rationellt för denproblemet. blir inteDet attt.ex. mer

diskussiondärför andra det.betala skattsin För röst-gör närmareatt aven
ff.;spelteoretiskt perspektiv,ningsparadoxen Downsi 1957, 267t.ex.ett se

WestholmFerejohn Fiorina Hovi 1992.1974; 1987;8C
mellan denfinns diskrepansflera Översikter har konstaterats detI5 att storen
normaltoch deteoretiska litteraturen Valdeltagandet mätinstrument somom

Shapiro Dennistill buds intervjuundersökningari Green 1991,1994, 70;står 8C
försök förklarainspirerad tidigareundersökning delvisVår38. är attett enav

Whiteleydeltagandeform, nämligen partiaktivitetpolitisk 1995.annan
motivfaktorerna undersöktsdocksvaghet med mätningvårEn16 är ettatt

andra delenValdeltagandet. denefter handling de skall förklara, dvs.halvår den I
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detta kapitel kontrollerar emellertid för denna svaghet med avseendeav
den faktorerjust del ha förklaringskraft.i visar sig1 störsttyp av som

resultat kvarstår allt väsentligtDetta i från kontrol-17 avståräven attom man
förlera deltagande folkomröstning. Effekteni procentenhe-års1994 40av en
ökning Valdeltagandet Europaparlamentsvaleti har undersökts1995ters av

jämförelse mellan den predicerade nivån Valdeltagandet denärgenom en tre
oberoende Variablerna hålls vid medelvärden och därsina medelvär-situationen
det för EUP-variabeln höjts med Nivåskillnaden blir procentenheter0,4. 1,4 om
analysen genomförs oviktad. observationerna viktasOm sådant desättett att
intervjuades deltagande i val med väljarkårensårs stiger1998 överensstämmer
skillnaden till procentenheter.2,3

Effekten blir blygsammare efter kontroll för sociala bakgrundsfaktorer.13 än
bör samtidigtDet påpekas det finns potentiell koppling mellan deltagan-att en

det Europaparlamentsvaleni och de nationella valen fångasinte vårsom av
modell. förstaDet Europaparlamentsvalet demonstrerade med all önskvärd tyd-
lighet för alla väljare, oberoende de själva röstade eller inte, majori-attav om en

den fann detinte nödvändigt detta val fullgörai vad väljaremångatet attav upp-
fattat, och fortfarande uppfattar, medborgerlig plikt. demonstra-Dennasom en
tion kan tänkas ha försvagadi sin lett till uppslutning bakom tankentur en att
Valdeltagandet medborgerlig skyldighet. skall harSom visautgör en senare en
försvagning de factoröstningsnormen och dess upplös-Attägtav rum. normen

har betydelse förning Valdeltagandet och dess nedgång de nationellai valen kan
också belägga. kan däremotVi inte vilken utsträckning väljarkårensipröva

kunskap kanmajoritet tänka hemma bidragitsigattnyvunna att stannaom en
normförsvagningen.till

inte kontrollerar för tidigare valdeltagandeOm har bedömningen den19 man av
möjligheten påverka statistiskt signifikant effekt 95ävenattegna en procents

såkerhetsnivå. frånresultat avviker vadDetta med utgångs-väntaattsom vore
punkt från flera tidigare amerikanska studier. Väljarnas bedömning hur jämnav
striden mellan kandidaterna vilket objektivt bestämmeri sin denär, tur sett
enskilde väljarens möjlighet valet, har dessa undersökningariavgöraatt som
regel sakna signifikant effektvisat sig Ferejohn AldrichFiorina8C 1975; 1976;
Aldrich Shapiro ff.; dockGreen1993, 252; 8C 1994, 63 Rosenstone Hansen8C

fi.1993, 180
gäller alla val ochDetta kontrollerar för tidi-2° tre typerna oavsettav om man

valdeltagande eller inte.gare
utesluter emellertidDetta inte hänsynen till landet i kan det2 sinatt tur vara

förklarar individens bedömning valutgångens betydelse för själv. Indi-som av en
rekt skulle således valutgångens betydelse för kunna tänkasSveriges invånare
påverka benägenheten delta valet.iatt

resultat kvarstårDetta kontrollerar för tidigareinte valdelta-22 även om man
gande, studerar valdeltagande landstingsval stället föri i kommun-samt om man
fullmäktigeval. gäller detDäremot inte Valdeltagandet riksdagsval, däri bedöm-

möjlighetenningen tillsammans med likasinnade påverka utfallet harinteattav
statistiskt säkerställd effekt vid kontroll förnågon valutgångens betydelse och
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möjlighet påverka utfallet.att ensam
för politik och självuppskattadinbördes korrelationerna mellan intresseDe23

införskaffa informationkunskap mellan och möjligheterintresserO,73, att
mellan kunskap och informationsmöjlighet irO,64rO,49, är samt-samt

liga fall höga.
för valdeltagande, eller studerarkontrollerar tidigareinteOm24 om manman

signifikant effektemellertidlandstings- eller riksdagsvalet stället, kvarståri en
kontrollerar för de selektivadetta kostnadsindex. incitamentenNär ävenav man

nedan försvinner effekten.dock återse
fyraMedelvärdena för dessa expressiva motiv,mått 6,9 4,925 är

uppfattningunderhållningsvärde, ochröstningsnorm 4,27,7 vännernasom
reaktion.

studerar landstingsvalet har dock underhållningsvärdetOm26 en svag menman
säkerställd effekt säkerhetsnivå.statistiskt 90 procents

fråga ställdes vilken utsträckningiEn närmaste27 även tror att ensom man
åsikter, med svarsalternativensläktingar och delar politiska varie-vänner ens

och alla tyckerrande mellan alla tycker precis jagprecis tvärtemot" O som
uppför ungefär frågan sociala sanktioner.Detta sig Ensamt10. mått som om

signifikant Valdeltagandet: homogenarehar det inverkan umgänges-en
för-sannolikhet Vid kontroll förkrets, desto röstningsnormenstörre rösta.att

emellertid effekt. Huruvida detta berordenna röstningsnormensvinner äratt
bakom- mellanliggande har emellertid möjligheteller ingen utröna.att

fullt gäller värderingen valutgångenssjälvklart dettainteDet så23 ävenär att av
effekt skullefaktum denna motivfaktor förlorar direktabetydelse. sinDet att nu

indirekt påverkar valdeltagandet deockså kunna bero den via expressivaatt
ellermotiven röstningsnormen.

Även haryrke boendeort landsbygd/ samhälle/ stad/ storstadkön, och29 prö-
signifikanta.effekterna har befunnits statistisktanalysenivats men vara

beträffardenna felkälla vad delångt möjligt har sökt eliminera atti-Så3° även
instrueradesanalyserar. de båda intervjuundersökningarnatydmått Vidvi senare

omständighetergenomföra under sådanaintervjuarna intervjuernaattnoggrant
fannsmaken/ makan befann hörhåll. enkätundersökningensig I 1999att utom

möjligheter säkerhetsåtgärder, detvidta lika långtgående i missiv-inte att men
åtföljde formuläret ombads de ingick parurvaletbrev i attsom personer som

for-frågorna eller för make/ makasamtala berätta sina sin innaninte om om svar
skickatsmuläret in.

de bry det totalur-Andelen skulle iinte sig 39,431 är procentattsom svarar om
gifta Motsvarande siffror respek-valet och delurvaleti 24,932,3 ärprocent par.

ogilla beteendet tysthet, respektiveskulletive i 35,6 36,431,4 procent samtsom
också skulle sin mening.sägaprocent som

Effekten signifikant säkerhetsnivå.statistiskt Logit-9532 är procents
effekten makas sanktionsbe-koefficienterna konstanten och 1,122,11är av

standar-standardfelen procentdifferensen och dennägenhet, och0,19 0,46, 7,0
effekten genomförts med individ ingåendediserade Analysen har i0,30. parur-
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valet analysenhet, vilket innebär antalet observationer Dessa436.ärattsom
observationer utifrån oberoendegivetvis statistiska utgångspunkterinteär av
varandra, varför det effektiva N-talet egentligen lägre detta. faktumDetär än att
effekten ändå slår tydligt innebär dock eventuell korrigeringigenom så att en
för det statistiska beroendet den s.k. autokorrelationen knappast skulle
påverka resultatet.

Procentdifferensen sjunker till kontrollerar för röstnings-33 5,8 om man egen
till kontrollerar för utbildningstiger och ålder;åter 6,2 ävennorm, men om man

fallen effektenbåda fortfarande statistiskt signifikant säker-i 95är procents
hetsnivå. säkerställd effekt kvarstår däremot kontrollerarinteNågon om man
för valdeltagande eller för make/makas det förraantingen röstningsnorm.1994 I
fallet beror detta allt väsentligt de inbördes sambanden mellan de obero-i att
ende variablerna starka det blir särskilja deras effekter obe-såpass svårtär att att
roende varandra s.k. multikollinjäritet. Ifråga make/makas röst-av om

tolkningen teoretiskt problem. möjlighet effek-ningsnorm Enär ärett attmer
make/makas sanktionsbenägenhet till följd den bakom-spuriösärten av av

liggande variabeln make/makas eftersom den fortfa-röstningsnorm. Men senare
rande har signifikant effekt röstningsbenägenheten vid kontroll förävenen
den röstningsnormen kvarstår likväl resultatet det ske inbör-måsteattegna en
des påverkan emellan,makarna med mekanism detän än öppnaom en annan
sanktionerandet.

framställningbör påpekas den här förändrinDet34 att ger av
principiella förenklad.grunder de möjligheter inågot En vårär presenta-av

bortser från sambandet individnivå förändras tid,tion exempelvisär överatt
samband framträder där det bortfallertidigare saknats eller där detatt ettgenom

tidigare funnits. fallet kan förändringen sambandsstrukturen underDär så iär
förutsättningar tänkas bidra till förståelsen nivåförändringen denvissa bero-iav

förblirende variabeln hos den oberoende konstant. härnivån Attäven om
diskuterar denna möjlighet beror det datamaterialinte inärmare att

arbetar med påträffat fall där sambandsstrukturen förändrats kraf-inte några så
denna alternativa förklaringsteknik aktualiseras.tigt generell dis-Föratt en mer

förändringsanalysenskussion problematik, till exempel Petersson, West-av se
holm Blomberg86 1989, 326-334.

valfriaminskning kan mellan punkterDen två35 näst största noterassom
tidsaxeln den mellan och val, då Valdeltagandet sjönk medårs1936 1940 4,2är
procentenheter, från till Andra världskrigets vilketutbrott, bland74,5 70,3.

medförde samlingsregering och omfattande beredskapstjänst, torde tillannat
förklaradel denna tillfälliga nedgång. minskningDen störstastor noteratssom

under normala omständigheter perioden då Valdeltagandet1948-1952,mer avser
gick tillbaka med efter förstprocentenheter ha ökat dramatiskt 10,83,6 att pro-
centenheter det första efterkrigsvalet.i

bör påpekas de utvecklingstendenser tabellenDet beskriver i några36 att som
fall kan beläggas bättre med hjälp den offentliga statistiken medsätt änav
hjälp medborgarundersökningarna. har ändå valt redovisa resultatenVi attav

de kommer till uttryck material, dels därför den jämförbar-i vårt internaattsom
heten mellan de olika därigenom förbättras, dels därför det förstaimåtten att
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börSlutligenfortsatta analysen.denmedkan laborera idessa resultathand är
medbor-respektivesvarandesamtliga ibaseradtabellenockså ärnämnas att

medborgaremindredärmedinnefattargarundersökning. Den yngregruppen
ochstuderasfortsättningsvisde valröstberättigade i vissainte somavvarsom

analysen.då bortfaller ur
delendenfinnas medtänkas iskulle kunnafaktorerBland de vänstra37 avsom

inkomstför-boende- ochintervjuadesdendet kantabell inte9 nämnasgörmen
främst de visar sigförstnämnda saknas berorhållanden. deAtt att vara av

socialatill desedan hänsyn tagitssynnerhetbetydelse,obefintlig iellerliten
aspekterdedock påpekasbörbeakta.valt Detövrigtegenskaper i att avatt
ochenkeltmedborgarundersökningarnaboendemiljön sätt utanettsom

bostadensdvs.uppmärksammamöjligtdetefterhandskompletteringar gör att
upplåtelseform långtbostadstyp,stad-landdimensionen, ärplacering samt

analysfullständiguteslutakanuttömmande och inteifrån avatt meratt en
inkomstförhål-andra resultat.till delvis Attkan ledabetydelseboendemiljöns

skrivandeide inkomstmåtthandförstafinns med beror ilanden inte att som
jämförbarafulltmedborgarundersökningarna inteåterfinns de bådastund i är
kompenserasÄven med analysenfunnits iinkomsttid. gärnaöver sett attom
ekonomiskaintervjuadesdenindirekta måtttill deldess frånvaro stor merav

utbildning.yrke ochförvärvssituation,situation, t.ex.
Åldersskillnaderna ellerlivscykel-tolkaskan antingen33 genera-som ensom en

kapitletsdiskuteras ibåda tolkningarnamellan detionseffekt. Valet närmare
slut.

de åldersgrupperinklusivebefolkningen,helaAndelen invandrare i39 som
SCBårsskiftet tilluppgick vidanalyser, 1986/87 7,99utelämnas i våra procent

siffran tillhade stigitårsskiftet 10,67och Vidtabell 1996/9735.301988, pro-
ochtabell 62.SCB 331998,cent

tabellochtabell SCB 33.1998,Se SCB 301988,4°
samtligavaldeltagandeha högregiftatenderartabelli änvisasSom 10 att

analys.vid bivariatsammanboende,inklusivecivilståndskategorier,övriga en
emellertidålder, försvinnerexempelvisfaktorer,kontroll för andraEfter storen

sammanboende.ochgiftaskillnaden mellandel av
redovisadetabellen måttetför dettill grund iintervjufråga liggerDen42 som

heltidyrkesutbildningochsammanlagda skol-har Dinlyder: många år"Hur
varat"

valundersökningar-baseradyrkesindelningenredovisadetabelleniDen är43
ff; Petersson 1978, 199-yrkesgruppskod 283Petersson 71se 1977,t.ex.nas

kvalifice-medsmåföretagareflertaletstorföretagarebörNoteras221. samtatt
indel-praktik, enligt dennamedoch advokaterläkarerad utbildning, egen.t.ex.

klassificeras högre tjänstemän.ning som
ha för-sigförvärvsarbetande ingårkategorinI även4 som uppgavpersoner

intervjutillfället,vidupprätthöll tjänstsinintevärvsarbete t.ex.men som
samtligaarbetslös ingårkategorinföräldraledighet.ellergrund studier I somav

arbetslöshetenarbetslösa,intervjutillfället sigvid varoavsett omuppgav vara
tillfällig eller långvarig.mera
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inledandeDen frågeformuleringen lyder:45 Brukar Du följandenågotgöra av
fritidsaktivitet. Om ställs följdfrågan: ellerNågon gångärsom svaret

ofta. Detta tregradig skala från "nej" via ja, tillnågon ofta.gång ja,ger en
delfrågorDe här följande: "besökautnyttjas släktingar ha släktingarär påsom ,besök", "besöka och bekanta" ha och bekanta besök".vänner påvännersamt

fullständigareFör redovisning frågeformuleringar46 och svarsfördelning,en av
m.fl.Petersson medborgarundersökning1998, I34 års tillfrågades1997se

arbetslösa och studerandeäven sin situation. Eftersom dessa frågor inteom
ingick i undersökningårs1987 deutnyttjas inte här.

Medborgarundersökningarnas frågebatteri47 medlemskap och aktivitet iom
föreningar upprepades till väsentliga delar också i ULF-undersök-SCB:sen av
ningar hösten Se SCB1992. 1992, 62

För redovisning de43 enskilda föreningstypernanärmare resultatenen av samt
för dessa, m.fl.Petersson Vid konstruktionen1998, det62 måttse av
föreningsaktivitet redovisas tabelli har den svarande klassificerats9som som
aktiv deni aktuella föreningstypen han eller hon hasig aktivvaritom uppger
och/ eller innehaft förtroendeuppdrag under det flertaletåret. Detsenaste stora

dem ha haft förtroendeuppdragsig sig också ha varitav som uppger uppger
aktiva. börDet påpekas såväl föreningsmedlemskapmåttet måttetatt som
föreningsaktivitet inte föreningarantal förenings-antaltagetnoga avser utan

För intervjun någorlunda hanterlig frågade baragöra medlem-typer. att om
skap i exempelvis "idrottsförening däremot inte hur ellermånga exaktmen om
vilka. Dubbla medlemskap besläktadei fårorganisationer därmed bara en mar-
kering. Denna underskattning dock delvis också räknauppvägs måsteattav man
med dubbelräkning.viss Den organisation inte riktigt dein ien som passar

kategoriernaangivna kan markeringar. föreningenstvå Finska idrottsklubb
kan hamna bland såväl invandrarföreningar idrottsföreningar. Ensom provun-
dersökning visade emellertid frekvensen1987 sådana dubbelmarkeringaratt av

i negligerbar.stortvar sett
Det horisontelltmått förtroende49 ingår i medborgarundersökningensom

identisktinte1997 med det Worldingår i Valueär Survey MedanWVS.som
ochWVS andra undersökningarmånga litar till enda intervjufråga med diko-en
svarsalternativ bygger medborgarundersökningens mått intervju-toma tre

frågor där längs skala från till Själva frågornaO 10. utgörsvaren över-avges en en
sättning de indikatorer horisontellt förtroende introducerades deitreav som
amerikanska valundersökningarna Dessa i sin lätt modifierad1964. utgör tur en
variant frågeserie ursprungligen utvecklad Rosenberg 1957. Deav en av
svarsalternativ medborgarundersökningen tillhandahåller skiljer däremotsig
från dem kommer till användning deni amerikanska förlagan. Densom svars-
teknik tillämpas i medborgarundersökningarna den svarande möjlighetsom ger

uttrycka nyanserade uppfattningar de dikotoma alternativatt änmer som
ursprungligen användes. Därigenom höjs reliabilitet.måttets jämförelseI med
den enda intervjufråga används ochi andraWVS undersökningarmångasom
innebär också det utökade antalet frågor förbättring reliabiliteten. frå-Deten av
gebatteri används i medborgarundersökningen har följande lydelse, där desom
alternativ respektive frågeformulering pekar markerar ändpunkternasom ut
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samband medsvarandeför den ifrån till visasgrafiska skaladen 0 10 uppsom
andrafrågor hur Duställatänkte några män-frågan ställs: Jag seromatt nu

människor ellerflestalita dekanheladetTyckerniskor. Du taget att man
människormedförsiktig ikantycker inte umgängetDu att vara nogman

deeller tänkerhjälpsammaförsökerför detmänniskorTycker Du mesta varaatt
försökaskullemänniskorflestadesjälva Tror Duallmänhet sigi attmest

renhårigtbetede försöka sigeller skullefick chansendeutnyttja Dig om
intervjufrågor vardera.fem DebaseradeindexadditivaBåda måtten5° är

tabellm.fl.redovisas 3.1.frågeformuleringarna i Petersson 1998,exakta
skiljer vissaefficacy sig i"politicalMedborgarundersökningarnas mått avse-

Westholm Niemistudier.flertalet andra Se 8Cienden från dem använtssom
övervägandenmättekniskaochteoretiskadediskussionför1986 närmare omen

indikatorer.medborgarundersökningarnasförgrundligger tillsom
medborgarundersökningarnas måttflera de frågor ingår iTrots51 att somav

till grundliggermed dembesläktadeinnehållsligtsystemtilltro är nära somsett
pekaroch politikerpartiermätserie misstrovalundersökningarnasför över mot

förtroendetnedgång ideförrade uppgång en svagsenaremenen svag
Gilljamm.fl. tabelltidsperiod 8C3.1;och Petersson 1998,under sammaen

varför det förhål-fråganbestämtfigur NågotHolmberg 16.1.1995, omsvar
framföramed Möllerlikhet 22,kan 1998,vi, ikan Däremotler vi intesig så ge.

tänkas berokandelvisvalundersökningarnas mätserietendensen ihypotesen att
tekniskafrågornasmediaklimat ochmellan tidsandainteraktionseffekten

skedetidigtganskatillkomfrågor, iValundersökningarnasutformning. ettsom
bestårformulerade påståen-neutralthistoria, intevalforskningens är utan avav

deninbjuder såledesFrågekonstruktionenmisstroende.föruttryckden som ger
inbjudan kandennaBenägenhetenuttrycka misstro.svarande even-antaattatt

"börhurändrade förväntningarresultatförstärktstuellt ha manett avsom
formuleradesursprungligenpåståendefrågorvalundersökningarnasNärsvara.

förhållerprovocerande. Såuppfattats tämligenhaväljaretorde de många somav
deninvändashypotes kandennadag.det knappast isig Mot ävenatt mer neu-

valundersökning-iförtroendefråga under ingåttårformuleradetralt senaresom
HolmbergGilljamoch 1995,mellanfallande tendens 8C19941988visararna en

ochinnehålltillallmän sittsamtidigtfråga docktabell Denna16.1. är avsermer
förtroen-hos demed och gehörkontaktmöjlighetspecifikt väljarnasinte att

devalda.
förmåga ibedömning sinkorrektobjektivtgjordealla medborgareOm57 aven

och medelvär-varandraunderlägenochandras bordejämförelse med över- utta
såväldet vill Att 1997mittpunkt, 1987skalans 0,5.det hamna precis säga som

fler upplever isigpunkt innebärunder dennaliggernoteringarårs varaatt
till underskatt-tendensfallet.kan Dennavad objektivtunderläge än varasom

ochmellandock avtagithar 1997.ning 1987
förresultaten 1979helaredovisning mätinstrumentetEn53 närmare samt avav

formule-inledandem.fl. Figur Denåterfinnsoch i 3.1.Petersson 1998,1997
kaneffektivthuruppfattningarolikafinns sättlyder:ringen Det ettmanom

brukarolikalistahar här någrabeslut samhället.påverka i sättJag somen
tycker de Svareneffektiva är.fråga hur Duoch skulle vilja Diganvändas jag att
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längs skala från alls effektivt"inte till effektivt.0 mycket10avgavs en
Det härmått använder baseras endast den delfråga innehåller densom
intervjuades bedömning hur effektivt det valen.iröstaärav att

Möller förSe modern54 översikt1998 den svenska såvälöveren som
internationella forskningen inom området.

redovisningFör hela frågebatteriet,55 WestholmPetersson, Blom-8Cen av se
berg ff. inledande formuleringen1989, Den276 lyder: förtroendeHur harstort

allmänhet förDu i Svaren längs.... skala från förtroendeinget0avgavs en
till "mycket förtroende".10 Det härmått använder additivtärstort ett
index baserat de delfrågortvå lydelse i Med tankevars texten.anges att
använder deltagande kommunfullmäktige-i riksdagsval bero-änsnarare som
ende variabel kan det märkligt intervjufrågautnyttja uttryckli-attsynas en som

riksdagen. tidigareSom påpekat innebär emellertid dengen avser gemen-
valdagen flertalet väljare fattar för de olika valensamma att ett gemensamt

beslut delta eller inte delta varför nationella institutionerattom synen
mycket väl kan tänkas påverka deltagandet dei kommunala valen.

intervjufrågaDen används medborgarundersökningarna56 i identiskärsom
med den utnyttjas valundersökningarna.i lyder:Frågan Hur intresse-som pass
rad i allmänhetDu politik Vilket det härär kortet bäststämmerav av svaren

Ärin självDig mycketDu intresserad, ganska intresserad, inte särskilt
intresserad eller allsinte intresserad politik"av

Det sagda utesluter flera57 inte eller de här diskuterarmåttovan att ett treav
utvecklats i negativ riktningpositiv mellan och val.än 1994 års De1998snarare

opublicerade uppgifter från valundersökningännu års fått1998 möjlighetvisom
del emellertidvisar beskrivningvår den långsiktiga trendenatt ta av att av mera

från mitten 1980-talet håller streck med hänsyn till denävenav tagen senaste
utvecklingen.

Medbor frågeserie59 partiidentifikation identiskärom
med den används valundersökningarnai fråganså vilketnärsom attsom om

denparti svarande identifierar med eller föredrarsig ställs förräninte samtliga
de frågor anhängarskapets styrka besvarats. inledande fråganDensom avser
lyder: kännerMånga sig anhängare bestämt det finnsparti. Menettsom av
också många inte har sådannågon inställning till parti. Brukarnågot Dusom
själv betrakta Dig till folkpartist,exempel socialdemokrat, moderat,som center-
partist, miljöpartistvänsterpartist, eller kristdemokrat Eller har Du inte någon
sådan inställning till något parti De den inledande frågan fårsom svarar
följdfrågan: delEn starkt övertygade anhängare sitt Andraär parti. inteärav

starktså övertygade. själv till deHör Du starkt övertygade anhängarna Dittav
parti De Ärdennej inledande frågan får stället följdfrågan:isom svarar
det något parti ändåDu tycker Dig stå de andra partierna Till-närmare änsom

bildar fyrgradig skala från obefintlig till stark identifikation.sammans svaren en
börNoteras den exemplifiering partianhängarbeteckningar deniatt av som ges

inledande frågan varierar beroende vilka förstapartier i hand kan tänkassom
aktuella dessas medborgarundersökningI års saknas1987vara samt namn. av

detta skäl "miljöpartist" och kristdemokrat bland exemplifieringarna samti-
digt beteckningen kommunist beteckningen vänsterpartist.ersättersom
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ursprungligenfrågeformuleringhjälpfastställs medPartimedlemskap59 enav
jämförelsersyfte möjliggöralevnadsnivåundersökningarna ifrånhämtad att

"Är ellerpolitiskt partimedlem ilyder: någotDumed denna mätserie. Frågan
medborgarundersök-kontrollmätning i årssammanslutning." 1997politisk En

politiskaandrafångarfrågan praktiken någrainteining visar samman-uppatt
index base-additivtpartiaktivitetpartipolitiska.de Måttetslutningar ärän ett

detunder året sedeltagande politisktiindikatorer: möte senasterat tre
under detpolitiskt året searbete partim.fl. tabell i3.2,Petersson 1998, senaste

förtroendeuppdrag politisktifigur innehavm.fl. 3.2,Petersson 1998, samt av
ställdes tillfrågornaförstnämndabådaförvid tidpunkten intervjun. Departi

partimedlemmar.ställdes tillsistnämnda baradenintervjuade medansamtliga
deltagande kanpolitisktmed forskningenväl förtrognademFör°° är omsom

fakto-sistnämndalyfta fram demärkligt tvåförsta påseendedet vid attsynas
Alltsedan Verbavaldeltagandets variationer.tillförklaringartänkbararerna som
valdeltagandedeltagandeformer har äolikabanbrytande verkNies 19728C om

amerikanskaeller desspartimedlemskap/partiaktivitetochsidan närmasteena
åtskildadistinktbetraktatsden andramotsvarighet, "campaigning å sättsom

förfat-medsjälva, tillsammans våraharsamhällsengagemang. Viuttrycka sittatt
betraktelsesättdetta Petersson,anslutit tillflera tillfällenvidtarkolleger, oss

ff.. harm.fl.ff.; MenWestholm Blomberg Petersson 1998, 711989, 978C
deltagandepolitisktför analysenfrämsta skälet idetsamtidigt påpekat att avatt

ingalundapolitiska partiermedlemskap/ aktivitet ivaldeltagande ochhålla ärisär
fotnotm.fl. Det2.emellansamband dem Petersson 1998, 73,det saknas seatt

skalnings-viddimensioner mångafaktum de faller typer avseparatautatt som
främst nivå-faktoranalys berorellerprincipalkomponent-analys t.ex. att

fåtalvalen bara iflertalet deltar ikraftigtskiljer Detsig åt.så ettmenstoraerna
partimedlemskapvaldeltagande,vid handenanalyspartierna. En närmare attger

kumulativ skala.perfektdetbildarsjälva verket ioch partiaktivitet i närmasteen
tillräck-flesta falldeide politiska partiernaMedlemskap och aktivitet i utgör en

samtliga parti-valdeltagande.förbetingelse Sånödvändiginte gott sommen
de röstandedelbara litenmedlemmar och partiaktiva Men ärröstar. aven

politiskt parti.aktivaanslutna till, eller något
ff.m.fl. Denfrågebatteriet,hela Petersson 1998, 129redovisningFör61 seaven

vaduppfattningarfinns olikalyder:formuleringen Det ärinledande somom
dedärförvill be Dig tittamedborgare.godför Jagviktigt egen-att vara en

själv hur viktigttill vad Dukortet.räknas Omskaper anser,man sersom upp
myckettillalls viktigt"frånskala "inte 10längsdet Svaren O....är avgavs en
lydelsedelfrågadenendastanvänder baserashärviktigt. Det mått vars

i texten.anges
kategoriseringarför flerdeladekoefficienternauttryckerliksom tidigare,Här,62

fungerarvilkenförsta kategorin,denförhållande tillskillnadenålder it.ex.
egenska-intervjuadesdenuppgifternabörreferensgrupp. Noteras att avsersom

där-förändringenfall kanvaltillfället.intervjutillfället mångaIvid änsnarareper
förvärvsarbetande/uppdelningendockundantagliten.emellan Ett ärantas vara

förändratstänkas haväl kanmycketintervjuades situationendär denarbetslös
därförResultaten börför intervjun.för valet och tidpunktentidpunktenmellan
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denna punkt främst tolkas indikation löper högsom en att personer som
risk bli arbetslösa har lägre valdeltagande dem det.inteänatt görsom

den beroendeNär variabeln63 sannolikheten för delta denär änatt snarare
logaritmerade kvoten mellan sannolikheten för delta och sannolikheten föratt

krävs denavstå statistiska modellen innefattar interaktion mellanatt att
undersökningsår och och de oberoende variablerna.var en av

resultatDe redovisas har erhållits64 eliminering.stegvis fakto-Desom genom
återfinns i den högra delen tabell och har avlägsnats efter9 10rer som av en en

tills bara de tillgodoser kravet statistisk signifikans kvarstår. socialaDensom
grundmodellen har däremot behållits oförändrad oberoende effekterna ärav om
statistiskt säkerställda eller inte. harVi i elimineratvarje den de återstå-steg av

faktorernaende detuppvisar lägsta xZ-värdet, dvs. längst ifrån till-ärsom att
godose kravet statistisk signifikans. i möjligaFör utsträckning för-störstaatt
vissa den ordningsföljd vilkeni variablerna avlägsnats inte påverkarattoss om
resultatet har avslutningsvis föraåter in och faktorerdeprövat att var en av

eliminerats syftei undersöka de uppfyller signifikanskriteriet. Såsom att om nu
har aldrig befunnits fallet. förGränsen statistisk signifikans har vidvara satts en
säkerhetsnivå ensidig95 Med tanke undersökningsurvalensprocent, test.
storlek och styrkan dei inbördes sambanden mellan de oberoende variablerna är
denna sådan någon motsättning mellangräns statistisk och substanti-störreatt
ell signifikans inte råder. effekterDe avlägsnats således barainte statis-ärsom
tiskt osäkra också sakligt liten betydelse.utan sett av

analysenI data harårs systemtilltro effekt65 1985 "fel"i riktning negativav en
positiv med knapp nöd tillgodoser kravetän statistisk signifi-snarare som

kans. Eftersom varken har teoretiska eller empiriska skäl detta fak-att tro att
uttryck för systematisknågon tendens har effektenär utelämnats denitum

modell redovisas tabelli 11.som
bör dettaNoteras inte utesluter det också finns66 kausal effekt iatt att en mot-

riktning.satt
Vid multivariat logitanalys blir67 procentdifferensen för oberoendevarje varia-

bel, inklusive tidsfaktorn, beroende vid vilka värden de resterande konstant-av
hålls. Den tabellen ochi angivna procentdifferensen för tidpunkt, dvs.texten -erhålls då4,3 övriga variabler konstanthålls vid de värden de har i detprocent,
sammanslagna viktade urvalet för och medborgarundersökningar.1987 års1997
Om Övriga variabler i stället konstanthålls vid de värden de har respektive1987

blir procentdifferensen för1997 tid något mindre -3,7 respektiveprocent
något tidsfaktorns-4,9 effektprocent. Att dettastörre kan varierasätt
beroende blickar framåt eller bakåt tideni kan förstoneiom man synas

motsägelsefullt. bör då haMan i åtanke tidsfaktorn själva verketiytterst att
förklaringarde till förändringen valdeltagandei inte inryms i vårmotsvarar som

modell. utelämnadeDessa förklaringsfaktorer har, likheti med dem ingår,som
mindre effekt betingelserna för valdeltagande generelltnär mycketärsett gynn-

de mindrenågotän när ärsamma gynnsamma.
huvudresultat,Samma dvs. bara68 inte den röstningsnormenatt egna utan

också makens/ makans har betydelse för den benägenheten delta, kanegna att
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analyserats dennaidetgrundval röstningsnormbeläggas måttäven somav
del.
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politikenUngdomarna,
valetoch

BruhnAnders

volymdennaiföregåendeDe två presenterarnärmast uppsatserna
väljargrupper.avseende olikautvecklingstrendergenerellaraden

särskiltdärdeliteskall tittaNedan närmare grupperaven
tyckspolitiskaoch detvalenförändringar i systemetsynenstora

försökaskallViungdomsgruppen. tränganämligenhanden,förvara
förståelsedjuparesyfte nåisiffrordebakom attpresenterats ensom

tänker.ungdomarför hur dagens
minskad parti-har påvisatårundersökningarFlera ensenare

gäller irörlighetvalmanskåren. Dennarörlighetökad iochtrohet
Oscarssonungdomsgrupperna segradsärskilt hög inom t.ex.

påvi-föregåendehäst."bytalätt ItycksDet1998. uppsatsattvara
medbor-valdeltagandeföreställningenocksåsades som enomatt

valdel-minskadedetKanskelika stark.längrepliktgerlig inte ärär
rörligheteneffektungdomsgruppentagandet inom attavent.ex.

rörlighettillutsträckasbörjaralternativpolitiskaolikamellan ennu
inte såvalmanskåren Om äroch röstain attäven normenut ur

kanskedåattraherar,alternativenpolitiskadeochstark inget av
ochval sigblir ivaldagen Atthemma rösta ettstannarman

starkarealltförväntafallet kandettasjälvklarhet. Omingen är
framtiden.Valdeltagandet ifluktuationer ikortsiktiga

och mins-rörlighetökadbakomliggerdet dåVad ettär ensom
delungdomsgruppen Envaldeltagande justinomkat attmenar

ske-politiskaokunnigaochointresseradedagungdomar i är omav
självet,detfokuseringstarkkanskedetenden. Beror egnaen

Är dag baraungdomar idetsamtiden såegocentreradeden att av
dockAndraoch sina närmastesjälvabryr sigsig attmenarom

självständigtochkritiskasåväl kunnigadagungdomar i är somav
därförpolitikenÄr somliga avvisarfalldet i såtänkande. så attatt

frånförväntningarochkravtillgodoserpolitiska intedet systemet
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sådana kunniga och kritiskt reflexiva medborgare Detta någraär
exempel frågeställningar behandlas nedan.som

Syfte och uppläggning
Syfte

Syftet med denna undersökning alltså fördjupadenå kunska-attvar
ungdomars tillmotiv delta eller deltainte detiper om att senaste

valet. bakgrundMot olika statistiska undersökningar kringav gene-
rella attityd- och åsiktsmönster ville jag lite djupare och nåtränga en

sammanhängande bild hur ungdomar tänker kring valet, denmer av
offentliga politiska debatten och de politiska institutionerna all-i
mänhet. Vilket intresse hyser de för politiken engageradeHur och
insatta de olikai samhällsskeenden Vilkaär incitament val-styr
handlingen

Målgrupp

Ungdomar deninte enda i samhället därär Valdeltagandet hargrupp
minskat. hadeDet naturligtvis varit intresse undersöka ävenav att
andra Kvalitativa studier det slag här genomförtsgrupper. av som
förutsätter dock begränsat urval. urvalspopulationerStoraett ger

möjlighet till tolkning och förståelsesämre hosmotiven enskildaav
individer. Alltför variation frågai s.k. bakgrundsfaktorerstor om
hos individerna försvårari urvalet dessutom möjligheterna att upp-
täcka drag i motivbilden. har fokuseratsHärgemensamma grup-

dvs. ungdomar19-25 år, valeti berättigade1998pen som var att
för första eller andra finnsrösta gången. fleraDet motiv till fo-att

kusera väljare. Flera studier visar denna åtmins-yngre att grupp
delar den tenderar vända de etablerade partiernatone av att ryggen,

de ställeti sig i andra kollektiva rörelseratt engagerar typer av
och/eller i individualiserade former problemlösning ochmer av
aktivitet se Norris Svårigheterna1998. och in-t.ex. att engagera

ungdomar i politiken också problemtressera iettvar togssom upp
många sammanhang under valrörelsen. De väljarna kan ocksåyngre
förväntas stark värdemätare de förändringar sker ivara en som
medborgarnas relationer till de politiska institutionerna i termer av
förtroende, legitimitet och Inglehart 1990, 1999.engagemang
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metodkvalitativOm

iforskningsansatskvalitativför väljamotivenviktigasteDe att en
såvälförståelsedjupareförsammanhangdetta öppnaär avatt enupp

motivbildenambivalenser iochkomplexitethelhet nyanser,som
tematisktrelativthär byggerMetodenungdomarna. öppna,hos

skall löpaMålet intervjunstrukturerade intervjuer. är ettsomatt
Kvale 1997.syftemed Burgess 1984,slags konversation ett

företeelser inteupptäcktförmöjlighetDetta större manavger en
förutbestämda klartredanforskarenmedjämförelsemedräknat i av

sådaneller avvisa.i Eninstämmasvarsalternativformulerade att
tillkomplementvärdefulltdärmedmetod kankvalitativ merettvara

ochattityder opinio-undersökningaroch kvantitativagenerella av
popula-tillgeneraliseringardockmedger störreResultatenner.
generali-Detanser....och så många är"såtioner procenttypenav

antaganden, inteochteoretiskatillförhållandeendastserbart i satser
bidra tillkandetbetyderDettaYin 1989:21.populationertill att

bakomfall, orsakerdettakring, iutvecklandet teorier ettav
delarellerdessa teorierled kanvaldeltagande.sjunkande I nästa av

undersökningar.kvalitativakvantitativasåväldem iprövas nyasom
område.bretttäckerundersökningdennaIntervjufrågorna i ett

allmäntoch valpolitikförutomavhandlats ärExempel teman som
defritidenframtiden,utbildning,ocharbetesamhällsintresse, samt

deltargemenskaperochkännertillhörigheter manman
sedanochbandspelarehjälpmedgenomförtsharIntervjuerna av

talspråket harfrånkorrigeringarhelhet. Vissai sinskrivits smärreut
citatform.presentabla iochläsbarademfördå skett göraatt mer

och korrigeraerbjudits läsa igenomharungdomarSamtliga even-att
detta.uttryckte intresseEndastfeltuella intervjutexten.i avett par

syfteframkommit.har IkorrigeringarönskemålNågra attom
änd-faktauppgifterhar vissaintervjuades identitetskydda de rena

såsom etc.ortsnamrats, egennamn,

avgränsningarUrval och

teoretisktriktat,enligt principenvaltsintervjuade harDe ettomut
väljerinnebär dettaKonkretCorbinurval 1990.Strauss 8C att man

viktigafråga vissavarandraolika iVilkaintervjupersoner är omut
bak-kön,frågaolikheter isigkanaspekter. Det röra omt.ex. om

utbildningskompetens. Detochsysselsättningnuvarandegrund,
detkringoch kontrasteravvikelsertillhänsynhandlar att taom
och vadolikheternaVadfenomenet.undersökta är trotsgemensamt
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specifikt förhållandei till dem absolutaär Det antalet skallsom
intervjuas inte förhand bestämt med metodär denna. Deten som
handlar täcka in de viktiga aspekter utkristalliseras, oftaattom som
dyker under själva fältarbetet, och tillräcklignya upp att ta en
mängd information för genomföra väl grundad analysatt en av pro-
blemområdet.

huvudsak harI ungdomarna dennai undersökning valts medut
hjälp tjänstemän inom viktiganågra verksamheter. harNågraav
dessutom valts den s.k. snöbollsmetoden. frågar heltManut genom
enkelt under intervjuerna respondenten känner dettanågon, iom
fall icke-röstare, kan tänkas låta sig intervjuas.som

Sammanlagt sjutton ungdomar demåtta kvinnor, intervjua-av
des under perioden mars-juni Sju ungdomarna1999. vid till-av var
fället första- Örebroeller andraårsstudenter vid universitet. Fem av
dessa sju studerade vid olika tekniskt inriktade linjer, de övriga två
studerade företagsekonomi. Urvalet skedde främst utifrån stude-
randeregister och med hjälp studie- och yrkesvägledningen enav
dock snöbollsmetoden,via nedan. ungdomarFyra kvinnor,tvåse
valdes bland arbetsmarknadsåtgärdi vid kommunaltut personer en
driven sysselsättningsverkstad. ungdomarFyra kvinnor, valdestvå

via Ungdomsslussen administrerar praktikplatser för arbetslösut
ungdom. befannDessa sig därmed också, eller invägvar en
arbetsmarknadsåtgärd. Tre ungdomar slutligen, nåddes via snö-
bollsmetoden. Två dessa, manlig teknikstuderande ochav en en
manlig arbetslös, valdes i egenskap icke-röstare. Den sista,av en
kvinna, arbetade barnskötare. denHon enda i materialetsom var

hade "reguljärt" arbete. citaten nedanI benämns samtligasom ett av
de intervjuade i arbetsmarknadsåtgärd arbetslösa.som

Ursprungligen hade jag målsättning flerintervjuasom att ung-
domar etablerade arbetslivet.i Att sådanaär nå visade sigsom
komplicerat. Tid och räckte till.inte finns därförHärresurser en
möjlig "skevhet" i materialet. Det inte orimligtär att anta att man
skulle ha kunnat upptäcka del andra förhållningssätttyperen av
bland sådana ungdomar. eftersomDetta de har fast förankring ien
arbetslivet och därför eventuellt annorlunda framtidsperspektiv. Det
totala antalet ungdomar dennai situation dag kani dock för-inte

särskilt grundväntas rådande arbetsmarknadsför-vara stort av
hållanden och höjda utbildningskrav.

förstaVare sig eller andra generationens invandrare finns repre-
senterade dennai undersökning. resultatetDetta medvetetär ettav

frånval min sida. främstaDen orsaken till detta godaär att man
grunder kan problematiken kring politik och val här skiljeranta att
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undersök-kräverDettafrån övrigasig separataavsevärt grupper.
ocksåSådana pågårmålgrupp.dennainriktadespecifiktningar

närvarande.för
Åtta valetdeltog iintervjuadesungdomarnade sjutton somav

Röstkortettillfällighet.det dockhandladefallI1998. renomett
föregåendedetröstade iflytt. Denneförsvunnit ihade personen

intresserade ipolitisktdedessutomtillhörvalet. Han mestaven
röstande.debland Avdärför honomräknar inmaterialet. Jag samt-

valet Niovidförstagångsväljare 98.intervjuade tioliga ung-avvar
Örebro. Sjumestadelsstäder,från mellanstorakommerdomarna

Örebro. slut-till En,kransortermestadelsfrån småorter,kommer
frånkommerungdomarnaStockholm. Tiofrånkommerligen, av

kommertjänstemannamiljö.från Enkommerarbetarmiljö. Fyra
jord-småföretagarmiljöfrånochakademikerhem tvåfrån ett

bruk.
ungdomarkanskeurvalet såmedsakintressantEn är att

tidigareharundersökningarstorstadsmiljö. Mångafrånkommer
storstadsmil-iungdomskulturer justochungdomargenomförts av

betraktasflera skälkanstorstadsmiljöerUngdomar ijöer. somav
Förändringar iungdomar.med andrajämförelseförelöpare i ung-

Bruhnhärofta förstframträderåsiktsmönsterochdomskulturer
har sinlandsortenungdomarfokuseraställetiAtt1999.

ungdomsgrup-bildrättvisandetänkaskanDetpoäng. avmerge en
färre samti-ungdomskulturernatrendigastedei Här ärgemen.pen

konservativtochtraditionelltprägladeungdomardigt meravsom
fler 1994:14.rimligentänkande Fornäsär

dispositionRapportens
beskrivautförligtförstskall jagnedanredovisningenI resonemang-

olika motivtyperungdomar jaghos några representeraransersomet
ocksåberättande början tjänarmycketicke-röstning.bakom Denna

tanke-ungdomarnasläsaren in ihjälpasyftetförhoppningsvis att
iolikadiskuteraochrefereradetta kommer jagvärld. Efter temanatt

undersökningsgrup-helaförekommer inomåsiktsmönsterde som
demellanmarginellamycketåsiktsskillnadernaOfta somärpen.

efterdockkommervalet.deltog i Jagoch de intedeltog attsom
icke-ellerröstandefråndet kommerhuruvidavarje citat enange

medforskningsresultatocholika teorierkringDiskussionröstande.
olikaförekommerproblematikenaktuellahärtill denanknytning

sambanddelarna idedock isker denställen i Främst senaretexten.
åsiktsmönstren.bakomförklaringarmöjligakringmed diskussionen
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Fyra inte röstadesom

En typologisering motivav

låterOm människor själva utveckla sin orsakerna bakomman syn
handlingviss erhåller Vanligen ganska individuellaen man stora

variationer. enskiltVarje fall unikt. Varje individ har sinär egen
historia. Detta gäller naturligtvis också de icke-röstande dennai
undersökning. Icke desto mindre jag mig kunna härledaanser tre
huvudtyper och pekar sinav resonemang vartsom ett mot egen
specifika bakomliggande motivJ harDessa jag valt kallatyp av att

"liknöjdhet""protest, och ambivalens. Nedan skall de beskrivas
utifrån fyra konkreta personberättelser,närmare för ochen var en av

de första ochtvå för dentvå sistnämnda, i analysen här framstårsom
särskilt intressant.som

Protesten

Tobias ochår22 ensamstående. kommerär frånHan arbetarfa-en
milj mindre bruksort. Musik Tobias intresse. Valetären stora av
musikestetiskt gymnasieprogram också det förde honom tillvar som
Örebro. Efter gickgymnasiet han arbetslös i nio månader. Därefter
fick han halvårs praktikplats musikstudio. Praktiken gårett en ut
i dagarna varför han arbetslös.åter ärsnartnu

Tobias bor i lägenhet. Hyran hälften arbets-nästanegen tar av
löshetsersättningen. understrykerHan dock lite stolt han klararatt
sig både socialen och bostadsbidrag. Lite extrainkomster fårutan
han ibland helgjobb i musikstudion.genom

Tobias livsfilosofi individualistisk.är betonarnästan Hanextremt
starkt detta med förverkliga sina drömmar och behov. Detatt egna
viktigaste i livet är:

själslig harmoni, bra och kännermår det OK gåratt ärman att att man
dit vill, skiter vadi alla andra hur sjukt det verkar,sägerman änoavsett

det,jag det vill, skjuta bort allagöra andra itror är vägen.man som
Väljer nån farlig mark.väg ärattman annans uteman

Det går inte inordna sig, arbeta med något inte intresse-att att som
följa fasta tider Musiken livsintresset och får hanatt ärrar, osv. ar-

beta med den kan han arbeta hur mycket helst. Att tjänasom pengar
oviktigt:är
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bordet såmackaharfullständigt bara jagSkiter jag morronen
materialisternahärdomabsolut inteförstår migklagar jag inte. Jag

bara 2jagar...som

personligtganskafrånmedveten. utgårpolitiskt HanTobias år en
motsägelsefulla,dock liteiblandutvecklade,medideologi,präglad

nyhetsflödetmedfölja isigdet Hanåsikter säger menmesta.om
ha sinskallmänniskorväsentliga;för detbarasigintresserar att

politiskterfarenhetharfara illa.och Hanfria vilja inte även en-av
tillungdomsförbund vänstermörkt iHade årett ettgagemang.

undvikerpolitiskt Hanformerallaavvisar engagemang.avnumen
endademusikerengagerade;politisktmed äralltockså umgänge

intehan sigsärskildförstå Någonkan sig på.folk ansergruppman
stil har jag.frilansandetillhöra;

första Hanför gången 1998.haskulleTobias attröstat menar
politiskaoch detPolitiken äravstodhan systemetprotest.rensom

vuxenvärldenbarabryr sigi sinför eliten.bara till Denna omtur
Volvo...".ochbarnefter skatt,medväletablerade "23de 000och alla

ocharbetslösadomar,tillAvståndet är som un gstort erg ru PP
förekomstenbaradomen,l åstudenter. In avun gssnar pygen

skevheten:ungdomsförbund avslöjarpolitiska
fyrtio Jagdomsamhälletdel ärväl likaVi runtär somsomstor av

idom sitterborta,däroch dombortahärvarför ska varamenar
ochtyckaochkällarlokalnedgångenivarför sittaRiksdan måste en

och lik-därmedfanbordedit,ochhitskicka motioner vara
får så.och kärringstyrtgubb- sägasom....det är manom

alltföravlägsnat sighardeför långt,harElitsamhället gått styrsom
och de svåramaktför myckethar ärfåtalmycket. attEtt personer

vik-detfråganval.folkliga På ärfördessutomDet är omavsätta.
påverka:ochmedtigt att vara

central-skalldet inteliksom,samhälledetabsolut, är varaett
lik-påverkarintegreradskalldet varannsmet somstorvara enstyrt,

demokrati jätte-inomochdärdomsittertill allas bästa. Nu styr,som
envålds-liksom...dethär,detdemokrati i åringenDet ärparentes.

konto-börjardomvälja dom görakan närhärskare. Man senmen...
fått be-hadeliksomhade det varithar inget...kortsaffärer då manman

duliksombarachans.andra Detdomskulle inte är attstämma en
folket.med,bollardomlandetdetmisskött dig uti,har är-
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Tobias blir mycket upphetsad och engagerad han kommernär
politiska frågor. lyssnas förDet lite i politiken. bordeMan verkligen
försöka komma och lösa de problemen. Sam-samman gemensamma
tidigt det otydligt kring olikheterär sakpolitiken,i det käbblas om
oväsentligheter. Han pessimistisk utvecklingen.är Det årom som
positivt dagi dock folk böjerinte sigär vidare för aukto-att utan
riteter.

Nej det kan kanske bero dem själva politikerna, minmen anm.,
dom liksom missköter sig helvete,iså liksom kan detatt man se som

här också, för fyrtio sedanår det helt andra förutsättningar och dåvar
såg till politiker helt dag.i hadeMansättman änupp ett annat
respekt för den tiden, jag känner ingen i ålderminstaten ärsom som
tycker kan lita detpå, helvete med ochatt staten ärman utan snutar
pack och arbetsförmedlingskärringar, liksom dom missköter alltsossar,

kopiöstså det liksomgår inte dom, och tycker domatt att tro sen att
nej och liksom....röstamen

inteAtt dock från början interösta självklart val.var ett
faktisktJag liten stund, skiterjagväg, egentligen det full-ivar en

komligt för det landar det dåligt,så det känns liteän bättreäratt var att
utanförstå och kunna harjag inte med den härsäga skitenatt göraatt

liksom, villjag inte med... kände det.så jagvara

TobiasHos djup förmisstro inte förakt detsägaser en att mot
han uppfattar samhällseliten och politikerna. Hansom som ettser

politiskt där samhällsgrupper lämnas utanför. Hansystem stora ser
korruption, mygel och meningslöst käbbel där han ställeti skulle
vilja respekt för folkviljan, lyhördhet och vilja skapase en attsann

bra samhälle för alla fårDetta till följd han vänderett grupper. att
politiken demokratiskaDe principerna sådana hanryggen. trorsom

Alternativetpå. blankt för markera dettarösta han inteatt att var
riktigt klar denHur negativa utvecklingenöver. skall kunna vändas
har han ingen klar uppfattning Han sig deti ochsägerom. strunta

sina Engagemanget och de utförligavägar. åsikterna olikaiegna
frågor talar dock språk.ett annat

Den motivtyp det här handlar alltså medvetet grundatär ettom
avståndstagande från dagens etablerade partipolitik. handlarDet om
relativt övertänkta åsikter. Man motiverar sitt ställningstagande uti-
från någorlunda principiell hållning. kanHär tänka delsen oss
olika former s.k. ideologier såväl till högerextremaav vänster,som
dels sådana likheti med Tobias, personligt utmejsladeårsom, mer
och inte direkt kan relateras till specifika kollektiva rörelser.
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politiskintervjuade ibland deexempletendadetTobias enär
andra"röstskolk. Fleraorsak tillgrundadmedvetenhet protest som

ocksådelarFleramedvetenhet.gradliknandeharmaterialeti aven
icke-röst-tilldock inteleder detfallendeåsikter.hans Imånga av
själva prin-bakomuppslutningstarkastället sinmarkerar ining. De

hostilltrosådanfanns ävenvisatsSomcipen rösta. enovanattom
dethanKanskeblankt.ha görkunde likaTobias. röstatHan gärna

gång.nästa

Liknöjdheten
vid univer-teknisk linjeförstaårsstudentochKenneth år20är en

och gjortgymnasiumnaturinriktattidigarehar gåttsitetet. Han
iochtjänstemannahemfrån ärkommerlumpen. Han uppvuxenett

ochskolanfritidsintressen,Örebro. särskildaKenneth har inga
framtidsvi-särskildahar ingadet Hankamratumgänget mesta.tar

Defår se...".familjochjobbutbildning,väl"detsioner; är mansen
goda.hanbedömerframtidsmöjligheterna somegna

bläddrarsamhällsdebatt,ochpolitikmed iKenneth följer inte
lokalnyheterna. Haniblandoch läserdagstidningenhöjdsin genom

hansheller iintePolitik diskuterasenkelt.heltintresseradinteär
"det trå-såkompiskretsen;eller ihemma ärsigomgivning, vare

håller någonpolitiskt "mattkigt..... Om engagemang;synen
lite"Weller så-snobb."betraktadliteocksåhanblirmed sånt, som

med det.hållerdet ingenöverambitiös,inte,där, ärjag somvet
diskuteradevalrörelseniInte man:ens

ochkommentarslängde sig nånsådärfannskanskedet nån ursom
fickdirekt, nånnerhuggnadomdiskussion,ville börja vartmen

kommentar.spydig

röstade:hanVarför intefråganKennethhärSå säger om
då,Linköpingijagförklaringenkonkreta menDen att nerevarvar

liksomvanligadetochursäkt... såbrakanske attinte någondet är sen
röstadetiohade det varitroll,ändåspelar ingenmin sompersonerröst

miljoner.och inte 8kanske, intedåhundraellerlika, tusenmen

för jagochintefall,alla jag går röstariingen attDetF. är attprotest
whatliksom soför jävligadomtycker är attutan mer

ochinte gårjagsig röstar,bryrdet ingenprecis,Nej är attomsom
kommerkanske du görapersonligen,liksom jag att ensomutom

och....från regeringenkommerdet ingenundersökning, är som
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Kenneth känner ingen politisk tillhörighet håll:något
harNej jag inte mycketså åsikter huvud inteöver Jag insatt iärtaget.

vad dom håller med egentligen, vad dom vill.

Politik trist, han själv har det bra ochär det spelar ingen roll om
sig eller inte. hela rullarDet ändå. Politiken berörman engagerar

inte och den ändå meningslös för denrösten är varken tillegna gör
eller från. spelar dessutomDet inte rollnågon sitter vidvem som
rodret, skillnaderna så troligasmå. Om generellaär orsaker
bakom minskat valdeltagande:

det välNä minskat förtroende ochär tycker förrjag, tideni dåsen
fanns det liksom kommunister och kapitalister och så, detärmen nu
moderater och socialdemokrater och kanske folkpartister dommen
ligger ändå ganska finns detså någranära, extrem...nazister och, det är
inga tydliga skillnader.

F. Det klarainga ideologierär måste ställning tillsom taman
och dåNej spelar det ingen roll då socialdemokraternastörre ellerom

moderaterna eftersom dom har ungefär det kanskestyr samma syn,
dom inte har, inte jag så insatt det denär bild har.jagärnu men

kommerNär allmänna frågeställningar Kennethmer ger
uttryck för rad vanliga åsikter politiker inom ungdomsgrup-en om

de talar obegripligt och mycket Känslan fårt.ex. attpen, strunt. man
dock eventuell misstro ochär kritik politikernasatt sättmot att vara

inte huvudorsaken till "röstskolket.är och hans kompisarHan är
helt enkelt inte intresserade. har detDe ganska bra och inte attser
politiken något påverkar tillvaron. hellersätt De inte detser att
skulle kunna bli skillnader vid regimskifte. En eller mindreröst mer
spelar dessutom ingen roll. Kenneth han kanske skullesäger att
ändra inställning tillvaron och samhällsmotsättningarna hårdnar.om

Tre särskilt väsentliga drag kan liknöjdheten"spåras i som mo-
tivtyp. det förstaFör tycker har det ganska bra i sinatt man att man
tillvaro. Inget särskilt behöver ändras och hälsan tiger still. detFör
andra politiken ointressant, den berörär inte själv ochen ens
verklighet. det tredjeFör valdeltagande meningslöst.är Med sin

kan ändå inte påverka,röst den försvinner deniegen man stora
mängden.

Förutom Kenneth finns till i materialet i viss månen som an-
knyter till nämnda motivbild. Denne besitter emellertidperson en
betydligt högre grad kunskap samhällsfrågor. Bilden härav ärom
dessutom betydligt splittrad. Egentligen skäms han lite för sinmer
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ioch sigsighaborde intresseratlathet, man sattmernogegen
frågorna....

Ambivalens

ochmaterialetiden intressantaframstårmotivtypDenna mestsom
främsttroligenvaldeltagandeminskattillförklaringardärden ett

den ambiva-kallaordsamlandemedvaltharbör sökas. Jag ettatt
och inne-avståndskänsla misstroosäkerhet,ledordenKanskelens.

åskådlig-nedanstående läsning. Förinförkonkretiseringbär atten
motivresonemangskall tvåjag återgemotivtypengöra personers

här.
lägenhetlitenoch bosatt iensamståendeAnnika år,20är ensnart

Örebros därkransorterÖrebro. frånkommercentrala Honi aven
samhällsve-gickAnnikaföretag.litetdriverföräldrarna utett

periodEfter kortarevårengymnasieprogram 98.tenskapligt aven
samtidigtskola. gårpraktikplats Honfick honarbetslöshet en

uni-komma inMåletbetyg.vissaför läsa ärKomvux attatt upp
versitetet.

kampsportträning.ochkamratumgängeAnnikaFritiden ägnar
skönlitteratur. Hennesmycket ärhon umgängeläserPeriodvis

svartrockareochÄven medmyckethon umgåsblandat. syntareom
ungdomsgrupp.särskildtillsjälv någonräkna sighonvill inteså

samhällsfrågor.för Honintresseha visstsigAnnika en-säger ett
bekantadelharmycket.himla Hondock inte "såsig engagerar

påverkakunnamedföreningar. ärpolitiska Dettamed i attärsom
detabsolut går.honochoch i småttbådeviktigt i atttrorstort

enkeltheltorsakenviktigastedåhon inte DenröstadeVarför var
sigkännerhon inteskulle på. Omvad honhon vissteinte röstaatt

detinformation Jo,dåhon inteSöktehon.säker avstårså mer
migorkar inteoch ...jagdet svårtgjorde hon visst engageravarmen

liksom.

åhär "a atänker såockså röstartänkakan uManF. att PJ gJatt mangJ
ochdu ville åbra, röstaverkar sånärändå nådet inte got mengvarasom

säkertdu vissteinteom
ckeroch domsocialdemokraterdom uföräldrarminaNe", attär tYJJ

vaddom,åskall nått sådu å rösta vet inteattrösta agsa Jmen JagPPom
detdådet ärskall på, gör atttrorrösta pappa, jaginte samenne;ag

föräldrar.sinajagmånga röstar somsomsom
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Annika tycker inte valrörelsen handlade de frågoratt rörom som
ungdomar. Vidare blir det hela delsså svårt, tycker hon mediaatt
förvränger mycket, delsså politikerna det:gör

himla...så förståsvårt vad dom därMan sitter bara ochatt pratar om.
jaha

Snårigt språkF. och sånt
detJa, ingentingär verkligenmåste ochsitta jät-som man, man vara

tekoncentrerad lyssnar dom.när man

Annika sig inte riktigt minnas vilka frågorsäger aktuella isom var
valrörelsen. tyckerHon det långt mellan det domäratt pratar om
och verklighet. litePå allmänna frågor möjligaens egen mer om or-
saker till minskat valdeltagande bland ungdomar:

Är ungdomarF. allmänt ointresserade eller det tyckerär attmer man
det eller hopplöstsvårt,är rentav

det liteJag detvarje, förstå,är svårt orkar inte bryärtror av att man
tyckersig, inte det intressant.är

detF. För kändeså dom här detom attvore man att pratar om som
verkligen berör mig, arbetslöshetmin eller vad helst, då bordesom man
kanske fundera lite mer

just det, det jag.tror
F. Det inteär protesten

kanDet del det, blandinte dom känner.jaggörvara en som men
orkarF. bryMan inte detsig, sin gillagår och du fårgång inte imer

praktikbidrag ändå du dig, det tänkersåärom engagerar man
ungefär. Och det välså lite där politikerförakt,såär politiker håller

med mycket andra saker vad dom ska.än

Sammanfattningsvis Annika självständigt intryck. Hon sägerger ett
sig intresserad det händer samhället.i Flera hennesvara av som av
kamrater också engagerade. Eftersom honär inte hade förmåga att
orientera fulltsig valrörelseni avstod hon från Honut rösta.att tror

det går reda skillnaderna mellan olika politiska alterna-att att ta
Självtiv. hade hon inte riktigt ork för det. Det förståsvårt attvar

vad de pratade och hon orkade inte följa längrenågon stund.om
försökteHon hellerinte diskutera dessa frågor med föräld-närmare

viktig orsakEn till hennes brist ork här säkerligen denrarna. är
hon inte kände sig omedelbart berörd. politikernaAtt helt enkeltatt

inte riktigt förmår den härnå ungdomar.att typen av
Tomas har hel del likheter med Annika. tillhör dockDe väl-en

digt olika ungdomsgrupper. Tomas finnsHos också mycketett
starkare inslag politikermisstro.av

216



BHUHNANDERS

Örebro ochihan. HanårTomas är20 ävenär uppvuxensnart
praktisktgick hanföräldrar.hos Vårenhemma sina 98bor ettut

arbetslöshetsperiod harkortareEfterinriktat gymnasieprogram. en
frånkommerfabrik. Tomaspraktikplatshafthan ett ar-ennu
svetsarbran-firma idockdriverFadernbetarhem. egennumera en

arbetemöjligheterhansschen. Tomas gymna-attatttror egna
goda.ganskasieutbildningen är

jänkare.gammalbil,sinintresseTomas är att enrenoverastora
iumgåssportskytte.ochfiske Hanintresseradockså ettHan är av

dockvillbilar,kringfritiden sigmycketdärmindre rörgäng av
direktsig inteTomasräkna sigabsolut inte säger vararaggare.som

diskuterasdettycker intesamhällsfrågor.intresserad Han attav
heller:omgivningenmycket i

väldirekt.vardagssnack Detibland, inteväldet nåntingNej varär men
där,detdagtidningen iliteoch läste iSigvard Marjasin,lite omsattrunt

ochför lönhade så.vad domochkändisarolikaom

politiken.tillavståndkännerhantydligtmarkerarTomas stortatt

för digpolitikVadF. är
Stockholm.gubbar iEn massa

händervadpåverkakunnadet viktigtdå,AllmäntF. är somatt
till nånting,hänsyndag verkar intepolitikerfast idetDet är ta

de-med ivanligafatta vadhardom svårt enpratar varom,att
händedetstudiebidraget,förgick gymnasietmonstration när

för liteharfattaborde börja gångdom nåninget, pengar.att
folkvanligtlyssnar inteDomF.

domiingentinghar ingaungdomarNej stort sett, menpengar,
detungdomar,tillochderas lönernedkunde skärahar gemanmassor,

skulle bättre.vara
ungdomsfrågorÄr speciellafinnsdetdet såF. att

dag,kronorfickmatersättning, 18Praktiklön,tyckerdet jag. per
mackorblir detvad två-

han inteTomasvaletdeltog ihantill inteorsakSom attuppgeratt
domingenpå. "Detfinns någontingdettycker ärrösta avattatt

frågadet inteTomaslovar i Hosvad dom sett.håller ärstortsom
ochmissnöjehandlardetrenodladnågon upp-protest, mer omom

ochvalrörelsenfrånnågontingminnassig integivenhet. Han säger
cker.folkvanlivadbolitiker inteleverhan tt Ygomry r gatt pPPu

blir Handet helaalltförocksåPolitikenj röri mestär a.so PP.eng, egentligen"det .ocksåblanktfunderade ärrösta sammajuatt men
intesak rösta".attsom
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Tror du det har blivitF. samhälletsvårare i vad skallatt att veta man
och sårösta

det har blivitJag rörigt förså. Det mycketsägertror ärmer om man
grejer, tyckerjag alla för sak faststår bara eller mindresamma mer om

det för mycketså, detsäger Förrär partiröra.man var ettmer man
tillhörde, fast då blev det klasskillnader stället, vad förståri jagmer
försöker bort det. det domMen så rika blir rikareär ärman att som
och dom fattiga blir fattigare. absolutDom högsta cheferna och
politikerna vidsitter skrivbord och vänder dom harettsom papper en
lön femtio det dom inte värda, det ingenär är ärpapp, ens som
värd mycket.så Det bättre alla fick bättre lön, domattvore en att
delade deras till för det domvåra i princip.ärut pengar oss, tarpengar

Det markanta Annikasi också hosgår igenmest resonemang
Tomas. Båda har redasvårt och förstå de politiska alternativenatt ut
och budskapen. Båda känner avstånd. tyckerDe inte detstort att

berör dem kommer särskilt då detinte de uppleversom upp, som
speciella ungdomsfrågor. kan hellerDe inte identifiera medsigsom

de människor aktiva politiker. Följden blir det blirär svårtsom att
intressera ochsig ställning. Skillnaden mellan de tvåatt ärta att

Annika lite självkritisk och hon skall försökaär säger att engagera
lite framöver.sig finnsTomasHos avståndstagande.mer ettsnarare

har bestämt förHan sig politiker inte litanågonting på.äratt att
tycker de sviker,Han särskilt ungdomar. starkaHan orättvi-att ser
samhälleti och han upplever politikerna försökerinte görasor att

dem.något
Den motivtyp det här fråga kännetecknas osäker-ärsom om av

het och förvirring, avstånd och misstro. ungdomarDessa upplever
till börja med detinte diskuteras politikeni berör dematt att som
själva och den Verkligheten. Vidare har de skillnadersvårtegna att se
mellan de olika politiska alternativen. eventuellaDe skillnader de ser
upplevs dessutom oväsentliga och ytliga. tycker detDesom att
käbblas för mycket. vidareDet förståsvårt vad politikerär säger.att

huvudetDe folk. Ungdomarna här kan helleröver intepratar
identifiera medsig politikerna upplevs befinnaDessasom personer.
sig i verklighet. Slutligen finns eller mindre starken annan en mer
misstro. Ungdomarna tycker det lovas och lovas det bliratt utan att
resultat. dessutomNågra de affären och oegentligheternämner

skett de åren.som senaste
deAv sju intervjuade Valde inte hamnar fyra klartröstaattsom

inom nämnda kategori. femteEn uppvisar också hel del sådanaen
drag det här också finns inslag liknöjdhet. Utifrånäven om av ovan-
stående kan naturligtvis inte generaliseringarnågra till större popu-
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antaganderimligtframstår docklationer Detgöras. attett or-som
första handungdomarvaldeltagande bland itill minskatsakerna ett

för sådan slut-Avgörandeutifrån denna motiv.bör sökas typ enav
dessa icke-hosvärdenattityder ochde möterärsats att som man

intervjuadebland deocksåhög utsträckning igengåri såröstare
kanhårfina. deOfta skillnaderna Hosvalde ärrösta. senareattsom
de-förankringstarkare vissasidan handladet någotå avom enena

Å detsidan kanandrapliktenmokratiska värden röstaattom
och lite klararegradhögre intressehandla något upp-enavom en

Motivbildernasakfrågor.ståndpunkter ifattning partiernas ärom
och icke-röstningmellanlikartade. röstningändå ganska Steget ver-

fortsättning-särskiltungdomar inte Ikar för stort.stora grupper av
undersökningsgrup-heladärför också diskuterakommer jag atten

ochvärdenrelaterade till motiv,utifrån olika centrala temanpen
attityder.

ochsamhällsintressevärden,Ungdomars
valstrategier
Inledning

specifiktpolitiska frågorolikafinns tvekanDet rör ung-utan som
ungdomsgruppeninnebär dock intedomar Detta attsom grupp.

övrigahelhet.homogen Precisbetraktassådan kan somsom ensom
frågaoch förenarskiljer ifinns både detoch skikt omsomgrupper

haungdomar kansociala villkor.förutsättningar och Dagens sägas
försärskiltArbetsmarknadssitutionenkris. svår,under ärmognat en

och säker lönfast arbeteutsikternadenna mångaFör är attgrupp.
fler riskalltlöperdenna situationperspektiv.ljusa i Iinte så näraett

skillnader mellanklyftor ochökademarginaliserade.bli Viatt ser
dessaVarför lederungdomar. inteungdomar, ellerolika grupper av

Varförpartipolitisk mobilisering gårökandeojämlikheter till en
för försökautsträckningökad i partierungdomar iinte att

förändra situationsin
handlingsvalet kanför detfaktorer talarNågra motsattasom

möjlighetenräkna bortmed kanTill börja intenämnas. attavatt
de factodagpartipolitiska alternativ i såolikaskillnaderna mellan är

meningsfullt försökadetungdomar uppleverintesmå taattatt
olikaoch motverkamöjligheter inPolitikernas gripaställning. att

tydligtalldelesvidare minskatharsamhälleliga orättvisortyper av
makt iintervenerastatligaolika institutionernasår. De attsenare

alltdendelvisskeenden har beskurits,samhälleligaolika mergenom
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globalt integrerade ekonomiska politiken. påverkarDetta rimligen
ungdomarnas politikens möjligheter. viktig faktorEntro annan

räkna med det utanförskap ungdomar dag leveri iäratt som av
grund förlängdaden tonårstiden. Perioden fram tills dessav att
ungdomar etablerat samhällslivetsig i blir allt längre. Att eta-vara
blerad innebär ha klarat utbildning,sin fått arbete och boen-att eget
de, kunna ekonomiskt oberoende och hasägasatt vara att resurser

fatta de viktiga besluten hand. Förlängningen tonårs-att egen av
perioden sker samtidigt ungdomar dagi andrai avseendensom av
blir allt tidigare såväl biologiskt socialt Trondmanvuxna som

Är det frågorna1999:288. den offentligaså i politiska debattenatt
inte berör ungdomarna deras utanförskapi viktig förklaring,En
slutligen, kanske ligger det dagi i inte fungerandeexisterar ka-att
naler för ungdomarna involveras politiken,i dematt arenor som ger
inflytande politikens utveckling, där de föri stället passi-att vara

olika budskap känner de med och utformarärmottagareva av att
kollektiva ståndpunkter och förslag.

TrondmanMats 1999:270 ungdomartvå iser grupper av an-
Åknytning till dagens politiska situation. sidan harena en grupp

"starka" individer med goda individuella förutsättningar som
"tycker alltsig i mindre utsträckning behöva kollektiv partipolitik
för iscensätta sina livsbanor, de klarar brasig individuellasinaatt

Åbanor livet" andra finnsa.a., sidan289. sva-genom s. en grupp
riskerargare" passiviseras dialektikeni mellan skammenattsom

för det nederlaget och frustrationen samhälleöveregna ett vars
politiker inte tycks kunna fixa vad de skall fixa Blanda.a., 289.s.
de finner alltså de marginaliserade, de uppleversenare storasom
svårigheter etablera sig samhällsliveti och skapa oberoendeatt en
tillvaro. båda dessaInom bör från skildagrupper man, ut-men
gångspunkter, kunna misstro och avståndstagande visavi poli-möta
tiken.

tänker då de olikaHur ungdomarna dennai undersökning kring
Ärsamhället och sin tillvaro det deså inte intresseradeäregen att

med och för bredare kollektiv samhällsut-attav tavara ansvar en
veckling Vilka grundläggande värden och förekommersynsätt
inom Vilket intresse har förgruppen omvärldshändelser ochman
politik Vad det föri handlingsstrategier visaviutmynnar typ av
politiska skeenden skillnaderFinns den Trondman skisse-typav
rar
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Värden

förväntainledningsvis kan mångaUtifrån det atttogs mansom upp
ochpessimistisk framtidssynganskaharungdomar osä-storenen
befinnerSärskilt de sig imöjligheterna.dekerhet ar-somegnaom

defallet blandriktigt inter-betsmarknadsåtgärder. dock inteSå är
samtidigtoptimistisk,genomgåendevjuade. hyserDe rea-menen

möjligheterna.förankrad, delistiskt egnasyn
enstaka undantag,medundersökningen har, någotUngdomarna i
uttryckligentillvaron.perspektivrelativt korta Många säger att

måloch konkretadel omedelbaraharde försöker leva i Denuet. en
ochsäker inkomstbra jobb,utbildning,lyckas med ett enattsom

spekulerahemifrånflyttamark, kunna Attkomma säker osv.
kan händamycketintressant. Såkring vad tio inteår ärgör omman
Ungdo-Framtidensaker år öppen.prövarvägen, osv.nyaman

meddär de sittersjälva situationvill sig iinte tryggtensemarna
till mångamake och barn pensionen. Snararejobb, maka/ tvärtom,

liv.de vill hasådan bild, varieratskräms ettav en
kanske, tioändå,ganska mycketlever ijag ävennuet om mannog

skolan,hur länge kommer iliksom jagframåt intejagår attvet
fortfarandeemellan ochkommervaddet beror på om manutan som

känneräldre ellerläsahar intresse när ärnär attom manatt man, man
kanskekan preciskännerfår jagdet så varamannunog... somvaranu

skidor elleroch åktdå hardåklar tio någraår säsongertattom manom
emellan.ellereller gjortlite kortare, nåttbara jobbat termin så annaten

teknikstuderande, röstade.Man 21,

leva iväldigt ifinns delDet är nuet:attextremasomen

du denframtiden då TänkerduF. Hur ser
hardå låser du dig,fan planerabörjaförsöker leva iNej, jag mannuet,

detkommerhar nåttfem framåt detplanerat gått två år såår närsen
dettidigare, det inte,hålla kvar vid detoch då skall går ärnytt, man

återvändsgränd.
arbetslös, röstade ej.Man 22,

förmågan. Männi-denfastKännetecknande ocksåär tro egnaen
personliga planet.detframtiden skallsjälva hur sigskor avgör te

förberedd arbetaochVilltill själv. någotDet ärär attmanupp en
lyckas.möjligheterockså godadet, harså attman

andradetordnartanke ändå det sig, så mångaharMan är somattnog en
fördet intevarför det mig Det såför skalldet ordnar intesig så ärgöra

skallalls hur detdet här... inteoch tänkersiggår vetatt manatt nerman

221



UNGDOMARNA, VALET OCH POLITIKEN

bli, jag ändå innerst inne så någontinggörtror att vet attman om man
det här ordnar det sig.så

teknikstuderande,Kvinna röstade.20,

har jag tänkt alls, hurDet inte långt helst bara vill, detöver ärsom man
till själv, kan väljajag här helasitta livet liksom villattupp en men

kommeruppåt liksomså det barauppåt denärman oavsett,man att
tråkiga sanningen det till och dom hamnar.är äratt vartupp var en

arbetslös, röstadeMan ej.22,

det....jag bara vill och orkargår själv,nånting sökagöratror att typman
jobb och möjligheterna finns.så,
Kvinna arbetslös, röstade ej.19,

omedelbara målenDe alltså relaterade till detta med bliär att vuxen
och självständig, skapa liv och situation.att ett eget tryggen egen
Tryggheten dock allmänhetinte det främstai livet,ises som men
den plattform vidare utifrån. Mycket handlar sedanattger en om

utvecklas, trivas, personligasina möjligheter. Relatio-att ta vara
och gemenskaper också viktiga.nära ärner

gäller kommaDetF. kannivå börja blickasåatt attupp en man
annat

kommaprecis, i kan...,situation harjag inget be-närupp en man
hov leva liv lyx och överflödi och har livså,att ettav att ettmen man
där kan förverkliga själv liksom, hjälpsig försinaman ta attav pengar
förverkliga sig själv, verkligen dom saker vill. jobbFågöra ärettman
också projekt.såntett

arbetslös, röstade.Man 23,

det första tyckerFör jag, minså själv och densäger närmastetro att en
kretsen det viktigaste huvud den kretseninnersta detär över ärtaget,
viktigaste livet.i det eftersträvamig det helaFör i liksomär att stora
fysisk, psykisk, mental tillfredsställelse för ochmig mina och kära.nära
Samma person.

detOj, lätt.inte det väl egentligen baraMen själv ochtrivsär är att man
har roligt liksom, kommerinte liksomi cirkelnågon gråatt man utan

kan mycket möjligt livet...så känneratt utman utav attsom man
själv nöjd med det och liksomtrivsår göratt attman attman man man
utvecklas och inte någonstans.stannar upp
Kvinna teknikstuderande, röstade.21,

det första tycker detFör personligjag utveckling, vågaräratt att man
själv och försig åsikter,stå sina kanskeOK sittervara att ettman
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tänkandeändå har visstkontor ändå såså attettatt manmanman,men
myckethar sigdå tyckerblir jaginte grå För tappatatt avmanen massa.

verkligenfår själv ochbättre sig vågarsjälv, mår manvaraman om man
det omgivningen.och då också sig Attdet jag smittaratt mantror av

rullande band ochvidhelst,godtar vadinte sätts ettt.ex. attsom man
självständigt,fritt ochtänkertillverkar bomber, utan att om manman

villdet då det heltställning till och OK,då väljer ärgöra manatt ta om
tänka själv.det, skallgöra men man

röstade.arbetslös,Kvinna 21,

medbetonar dettaendaEgentligen det baraär en person som
traditionellttryggheten lite sätt:ett mer

skaffa, detdet viktigaste,familj har alltid tycktha det varitjagAtt äratt
sakhuvudför. Trygghet dethär i mittdeti ärärsett sammastort man

med ochfamilj kan såi tryggstort sett, som man varapengar ensom
räkningdet kommerbanken klarar sig,så extraenompengar man

detchockeradkunna betala, blirmånad skallsånån omnu manman
kronor.räkningkommer 110extraen

teknikstuderande, röstade ej.Man 25,

meningsfullt livplattform ochroll.Arbetet spelar En ettstor trygg
haintervjuade villfrämst arbetet.får först och De engenomman
arbets-stimulerandedock gemenskap,hyfsad inkomst. Viktigast är

hautvecklingsmöjligheter. vill trivas,uppgifter och personliga De
meningsfullt.egeninflytande och någotuträttastort

för-får själv till kunnafår kreativ,Att attatt utrymmemanman vara
sak ochbara den lillaändra, det minsta göräräven veta att mansenom

behövs det Kvinnaskillnad också och känna inom gör.att manmanen
arbetslös, röstade.21,

väl fåttkolla välförsta skallDet närär manpengar, men senman
viktigaste trivsdet roll, detarbete spelar inteså så är attstor man

skallutvecklandeskallmed arbetet, det detnånting, manatt ger vara
saker hela tiden.kunna göra nya

teknikstuderande, röstade ej.Man 25,

vill haungdomartänkandebilden självständigtFram tonar somav
förrädda sinakontroll ochsituation intesin äröver att egnasom

individuellaoch de betonarAuktoritetstron låg sinärvägar. egenart
infly-personligthagruppkonstellationer.förhållande till olikai Att

skall kunnaochdeltar skalltande viktigt. i någotDetär manman ge
viktigtflesta dethändelseutvecklingen. allrapåverka De ärattanser

bestämmerfrågor.ochmed påverkan både Dei små storastora
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utvecklingen de Sedan det saksmå. upple-mångaär attav en annan
det påverka frågor, delssvårt i grundäratt att storaver yttreav

orsaker, dvs. hur politiken fungerar, fördels arbetamåste såatt man
mycket med det och flestasig i saker. kan dock mycketDesätta
väl tänka sig politisktsig har tid,någon gång, "omatt engagera man

det fråga...speciell"om någon skulle fallEtt i såär engagemang
främstske därför vill åstadkomma förändring, ocksåatt man en men

för vill lära och utvecklas. flestade verkar behovetFöratt man av
dock litet. Mycket pockarrätt störreengagemang annat

förIncitamenten tyckssig Politi-utrymme. att engagera vara svaga.
ken berör tillräckligtinte mycket. finns härvidlag undantagDeten

båda hållen, dels liten där till verkarstegeten grupp engagemang
kort, dels där ställer tydligtsig avvisande.störreen man

Samhällsintresse och medvetenhet

för fråganDetta samhällsintresse, politik ochöveross om syn
demokrati. Till börja med ungdomarna genomgående deatt anser att
demokratiska heltprinciperna riktigaigenom och viktiga. Detär
finns således grundmurad tilltro till det demokratiskaen systemet

sådant. flertaletövervägandeDet ungdomarna vidareärsom av re-
lativt intresserade och orienterade olika samhällsskeendeni ochav
bredare omvärldsfrågor. Graden intresse naturligtvis beroendeärav

graden politisk och social medvetenhet. blir det därförHärav av
viktigt distinktionervissa mellan olika ungdo-göraatt grupper av

fruktbarsådan distinktion den mellanEn social och "pri-ärmar.
värdeinriktning brukar förekomma forskningvat inom kringsom

värden och värdeförändring Rokeach Människor till1973. som
del hyllar sociala värden livet kani omvärldsori-sägasstor vara

enterade. främst hyllar personligaDe eller kanprivata sägassom
egoorienteradeä Exempel sociala värden frihet,rättvisa,ärvara

jämlikhet, exempel självtillfredsställelse,privata frälsning,är att
bli upplevavis, vänskap. sociala perspektivet lederDet tillatt sann

förintresse och konsekvent tänkande kring omvärldsutveck-ett ett
lingen. förlängningen detta förväntakanI principiellt ochav mer
ideologiskt konsistent förankrade åsikter politik och samhälle.om

privata perspektivet leder tillDet instrumentella hållningar därmer
olika nyttoperspektiv bestämmer ställningstagandet den konkretai
situationen Bruhn berör detta just mig/mina1999:183. Hur inära
denna situati0n", etcf

viktig distinktion framträderEn materialet kan sä-annan som ur
mellan antiauktoritärt och självständigt förhållningssätt åettgas
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tillhörighetsupp-vilandetraditionsbundetochsidan,den ettena
andrafdenoch auktoritetstrolevelser å

antal olikahärledakandistinktionernämndahjälpMed ettav
undersökningsgrup-och valtill politik inomförhållandestrategier i

tillhar"antiauktoritära".de Härförst beskrivaskallJag attpen.
dåhandlarinriktade.socialtmedvetna, Detmed debörja re-om en

principiellt/ideologisk hållning.sammanhållenochlativt konsistent
demkategoritill dennahänföras enintervjuade kande ärFem avav

från mindrekommerfemdeTobias, ovan. Fyra är män, treavse
arbetarhem,från tvåfyra kommerstad,från mellanstor ärtvåort,

förstagångsväljareslutligenoch fyra 1998.universitetsstuderande var
femdeförvånande åtminstonelitekanDet är treatt avvarasom

partiideologi.specifik Detmedförknippa någon rörså svåraär att
förhållningssätt.utmejslade Depersonligtganskahär ärsig mer om

tillhänföraochtankegångar svårasjälvständiga sinaimycket att
nå-har jag inteundersökningenfack.partipolitiska I stöttnågra

dockharnärvarande. dennaföraktivpolitiskt Iär gruppgon som
sådant.erfarenhettidigarefemde viss avtre enav

grundläggande utgångs-klara sinainriktadesocialtDe överär
vadvalrörelsenredan föreofta klaraocksåDärför depunkter. är om

principiell valstra-fråndekan utgårVide skall på. sägarösta att en
detdockhos vissautmejslade hållningenpersonligttegi. görDen att

eftersom ingetskallvad de på. Fråganinte givet öppenärröstaär
med-handlarövertygelsen. Detdendirektparti ommotsvarar egna

värdena.grundläggandetill derelationöverväganden i egnavetna
meddocköverskrider inte. En vänster-Vissa rågångar personman

ochborgerligt viceövertygelse interöstar versa.

kallar humansyn, jagdetdet utifrån jagdet jagmig såFör är att sernog
politiskhåll, baradet baradå finnselittänkande ochär ett enettemot

elitsamhälle.frånelittänkande, bortfrånbortden strävar ettväg, som
röstade.arbetslös,Man 23,

övertygelser kanpolitiskautmejsladeindividuelltmedDetta somses
anti-auktoritäramed denväl ihopteckentidstypiskt Det gårett

det dagverkar ipolitiskt medvetnaBlandhållningen. personer
kän-människorhusvilla,partipolitisktväxandefinnas somgruppen

kankraft där depolitiskorganiseradfinnsdet inte någonattner
medveten-politiskhögochhållningprincipiellin. Trots enenpassa

stabilt.ochsocialade trogetalltså givethet det inte röstarär att
detsöker tilloch sigtaktikröstarvälmycketkan såDet att manvara

kanSlutligenalternativet.dåligauppfattar det minstsomsom man
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bristen upplevd värdegemenskap med de partipolitiska alterna-
ledativen till iTobias fall, avstånd ochatt man, tarsom protesterar

huvud inte delta valet.iöverattgenom taget
Tio de intervjuade vill hänförajag till visserligenpersoner av en,

självständig och anti-auktoritär, värdeinriktning.privatmen, mera
kan undergrupperHär två i relation till valhandlingen urskiljas; de
känner det viktigt och de omotiveradeär interöstaattsom att som

känner tillräckligtsig berörda. frånDessa två utgår instrumentellen
valstrategi. Utmärkande här det kortsiktiga och situationsbero-är
ende perspektivet. berör valetHur mig Hur partiernas stånd-ser
punkter dei olika sakfrågor känns viktiga för mig och minaut som

finns ingen klarnärmaste Här principiell hållning botten.i Om
huvud känner berörd,sigöver någontagetman om nyttaman ser

med valet ställning/så vill ställning utifrån sakfrågorna,tar taman
dvs. de frågor upplever viktiga dag ochi kan relaterasman som som
till den omgivningen, till vardagsverkligheten. Om inteegna man
kan sådana kopplingar icke-röstandet följd.naturligärse en

ungdomarnaFyra vill jag räkna till den först nämnda under-av
kanVi kalla den de lagom intresserade. viktigDetta ärgruppen. en

och troligtvis, undersökt slumpmässigt urvalgrupp om ett av
ungdomsgruppen i mycket vanlig sådan. Utmärkande härgemen, en

ståndpunkten bör delta i valet.är den enda chansenDet äratt man
medborgare har påverka och den bör Politikenman som att ta.man

handlar ändå alla. Någon i uttrycker honytterst om oss gruppen att
det skyldighet, detta påståendeärser som en annars typen av som

framför allt förekommer deni medvetna", socialt inriktade grup-
"lagomDe intresserade inte Demönster sätt.pen. ser samma

frågornainte in i allmänt värdesammanhang,sätter har inteett
lyhördhet för de frågorna, hur allting "hänger ihop.samma stora

Vad utmärker de ganska reflekterande,är är öppna,som attgruppen
kritiskt tänkande och självständiga. Samtidigt de ganskaär am-
bivalenta. hänförDe sig inte till specifiktnågot politiskt värdesam-
manhang eller specifiknågon vill lyssnaDe "alla ävengrupp. om
de kanske känner de lutar speciellt håll. olika sakfrå-Deatt ett

blir här alltså viktiga. vill redaMan vilken ståndpunktgorna ta
olika politiska krafter intar dessai och sedan ställning efter det.ta

sakfrågorDe upplever viktigast fäller avgörandet för hurman som
känns oftaDetta eftersomsvårt detröstar. sakfrå-så mångaärman

densig i allmänna debatten och eftersom skillnadernarörgor som
mellan de olika partierna demi upplevs små. Ett isom par personer
denna verkade lägga ned ganska arbete deinnangrupp ett stort
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själv,besluta inteviktigtmycketsamtidigtför detröstade, attvar
andra.göra som

skallvadochbestämma sigdetdet så svårtDet ärär veta manattatt
baravilldet liksom, inteändå jagvillför görarösta att, man

tycketdet jag åvillför jag är rätt,röstaröstarösta somutanatt
först jagmåsteinsatt,liksom jag inte såväldigtdet svårt ärär attatt

liksom jagdetkantyckerallting jag, jagsåmig i göra rättasätta men
hellrekandåväl det jagdå fårändå jag såtycker änröstaatttaattnog

faktiskt.dåligttycker inteför det jagdetjag inte röstaärgör attatt
kastaskall bara ivägdu intedetkänner såntDuF. är attettatt ansvar

din röst
faktisktden jagfaktiskt läggaskall nått rätt.ärNej jag trorsom

röstade.teknikstuderande,Kvinna 21,

materialetde ifinner sjuomotiverade såInom avsexgruppen
föregåendedensvårigheterröstade.inte De gruppensomsom

överhand. Samtidigtflesta härför desigorienteraupplever i taratt
och påverka,medförkänslanförincitamentet rösta,är att varaatt
definitivt inte.ungdomardessakännerpliktNågon röstaattsvagare.

ochmed"jamsasjälvständiga hellresåvill dessutomDe än attvara
ochosäkerhetfinns förvirring,de.andra avstår Härsårösta som

förstår inteberördet helahar inteointresse. Man sett att manen,
det gälleroch känner intevad deriktigt att ens egenpratar om

sig.motiveraochsig svårtorienteraverklighet. svårtDet är attatt
det bra.de harbehov,finnsdetheller någottycker inteNågra att

politiker.detta misstromedkombineratuttryckerVissa motstoren
socialtänka sigocksåtraditionsbundna kanBland de enman

dåligtoch insattosäkerkanvariant.och privat Man manmenvaraen
för olikaövertygelse och intressepolitiskstarkhakan även etten

tillhörighetskänsla,dockpolitiska frågor. Det avgör är manensom
följerföräldrarnaden röstar,röstar etc., mansomgruppenegnasom

omgivningen. Någonauktoriteter iräknarde somsom man
traditionsbundna har jagsocialaför den varianten avrepresentant

tjugotreårigprivata".materialet, däremot Enfunnit iinte ett par
mycket dåligt oriente-här.tydligt inarbetslös kvinna Hon ärpassar

klartuttrycker ointresse:politiken ochrad i ett

dåtänker dudå, vadVad politikF. är
väl, inte, jagdet nej jagförsta, usch.det NejTråkigt, det ärär vet

och.....jakanske jagobegripligtvälMyckettråkigt bara.tycker det ärär
inte.vet
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Trots detta hade hon bestämt för hursig hon skulle redanrösta
innan valet och det valet innan. dess-Hon sägervar samma som

hon "förmodligen alltid kommer dom".utom röstaatt att
intresseHennes sträckte docksig långt,inte det fick räckaså med

ha riksdagsvalet:iröstatatt

kanF. Annars tänka dom här kommungubbarna domattman ser
Örebrodetju, här i du röstade bara till riksdagenMenrörman

väl baraDet för villejag helt enkelt, då har jagröstavar att
åtminstone röstat.

Kombinationen ointresse och rösttrogenhet förklarar hon medav
hon har väldigt intresserad och jämt "jidd-äratt en pappa som som

politik hemma.rar" om

röstadeJag jag intevet att samma som pappa, men samma som
har blivitJag jag lite uppfostrad eftersom alltidtrormamma. att pappa

har diskuterat politik.sin

kvinnaEn i materialet deluppvisar liknande drag. Hon ärannan en
dock bevandrad och insatt i politiska frågor. Trots dettamer ut-
trycker hon skamset borde väl intresseranärmast sigatt man mer,

hon egentligen ganska oinsatt, andra hennesi omgiv-äratt attmen
diskuterarning och aktiva. kvinna harDenna vuxit iär mer ettupp

hem där fadern heltidspolitiker. har själv med dettaHon varit ivar
ungdomsförbundpartis "det för festernas skull", hennesmen var

dessutom klart färgat den här aktuella politiskaumgänge är vär-av
degemenskapen.

anmärkningsvärdaDet egentligen de traditionsbundnaär äratt
i materialet.så sigIngen, privata eller "sociala" uttryckervare

åsikter "tillhör den och den så röstarattom man gruppen man
det ellerpartiet", "har vuxit där harjag gjort så.... Denman upp
överväldigande majoriteten markerar dessutom sin självständighet

föräldrarnavisavi och deras politiska uppfattning. Naturligtvis inne-
bär dettainte ungdomarna fria från olika formergår påverkan iatt av
närmiljön. Kanske det dock värdenså det självständiga ochär att om

Åtminstoneindividuella valet starkare det uppenbartär är att
ungdomarna själva framståinte vill följeren strömmen".som som

uttryckerMånga klarai ordalag de självainte kan ställning,att taom
fråndeså hellreavstår de familj ochrösta än göratt att som

kompisar. inte orimligtEtt antagande här utfallet hade blivitär att
helt annorlunda ungdomsgrupp för decennier sedan.två-treen

hade antagligenHär likriktningen och det sociala trycket röstaatt
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försökfigurNedanståendebetydligt starkare.Varit utgör attett
sammanfatta.

och valstrategiMedvetenhet, motivFigur

TraditionsbundenantiauktoritärsjälvständigVärdeprgfn;

PrivatSocialt SocialtPrivat
perspektivperspektiv perspektivperspektiv

Vas"a°9" InstrumentellInstrumentell PrinclpiellPrincipiell
strategistrategi strategistrategi

Gtpprwttosakfrågor ldeoiogsktldeoiogsktRöstandes hållning tänkarde,förarkradrelateradeförarkiad,
"°VYP°&#39;- aiktoritetstroochbaseradtillkonsitent

tillhörigietskärslaklassvikänslavärderáilning verkliga
styrstyrstyrstyr

ArrbivaiensProtest -svårtosäker,avvisa;
P°"tkmelâiaaValdeltaganderöstandesIcke-

H VamagaPåideologskmotivtyper:
korsistent Ukrqdhg

91m häisantigerstill
ochpolitiken

berörinte

förståelsevägledning tillkanOvanstående indelning tjäna som en
ungdomardagenspåståendenförstödhärMaterialet inte attomger

samhällsfrågor.politik och Fråganointresseradeallmäntär omav
medvetenhetsgraden. Deförknippad meddock intimtintresse är

utveckladeochomvärldsorienterade, har intressesociala", stort
Bland deoch helheter.sammanhangövergripandetankegångar om

förankrarsammanhangen.förfinns känslan Härinteprivata man
företrädesvisfrågor,enskildautifrånställningstagandensinamer
upplever.självverklighet Idenrelatera tillkansådana manman

ointresserad eller oinsatt idock signormalfallet är sam-vareman
ståndpunkter åtminstonetydligaofta på,harhällsskeenden. Man en

samhällsin-vitänkerdockhärförutsättningområden.del En är att
val.ochmeddetta partier Sva-dimension justbredarei äntresse en

brän-upplevspolitiken intefråganocksådockvisar somatt omren
tilllederhyser intealltsamhällsintressenande. Det upp-trotsman

tillhörigheter.partipolitiskalevelser av
bekräf-starka ochmellandistinktionTrondmans grupper,svaga

välganskaintervjuadedematerialet härden Mångai svararavtas
dockVäldigtden starkabeskrivningarna gruppen.mot avupp
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beskrivningen den bildenjust ochDet passivitetärmot av svaga. av
frustration utanförskap och dåliga framtidsutsikter inteöver som
riktigt bekräftas. finns uppgivenhetDäremot politiken ochöver
dess möjligheter förändra den arbetsmarknadssituationsvåraatt

upplever.många ungdomarNågra i materialet verkar ganskasom
illa rustade denna arbetsmarknad. målsättningar kring yrkeDeras

framtidoch verkar också lägre de Utifrån dennaÖvrigas.än an-
språksnivå har de dock framtidsbildljus och tydlig tilltro tillen en
de möjligheterna.egna

relaterande typologinEtt till olika bakgrundsfaktorer hosav
ungdomarna leder till urskiljandeinte tydliga skillnader.någraav

deDet inte "sociala främstså återfinns bland studen-är att t.ex.,
eller förstagångsväljarna ointresserade andra-är änterna att mer

gångsväljarna särskilt tydligt framträdertendensNågon inteosv.
heller relationi till klassbakgrund och hemort. Graden utbild-av

harningsnivå undersökningari fråganmånga visat påverkasig om
omvärldsorientering och medvetenhet. den det dettaAtt inte igör
material kan bero ungdomarna undersökningeni allt inteatt trots
uppvisar skillnader förhållandeså i till utbildningsnivån. Destora

studenter har inte det länge.varit Flera de arbetslösasåärsom av
har god gymnasiebakgrund och målsättning högre studier. Fåen om

de intervjuade studenterna kommer dock från samhällsveten-av
skapliga Kanske härvidlagurval hade påverkatämnen. ett annat

Ungdomarna och politiken
Under denna rubrik skall litejag titta de åsikternärmare som
ungdomarna uttrycker dagens politiska klimat. dock tillFörstom
frågan hur de orienterar och informationsig politiken.om tar om

Ungdomars informationsvägar

dagens informationssamhälle förmedlasI politiken framför allt via
TV-mediet. de minst TV-tittandeEn hela befolk-iav grupperna
ningen dock den fokus här Mediebarometernär 1998.utgörsom

övervägande flertaletDet ungdomarna undersökningeniav uppger
också lågt TV-tittande. ofta nyheterna,De inte nå-ett ser men som

dagsrutin. Det TV:n medan destår påär görgon mest att annat.
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och Nyheterna också jagdet jag stårtittar på, så.Jo närsporten
med och harofta och jobbar datorn TVznsitter i sitterJagrummet.

samtidigt.
arbetslös, röstade ej.Man 20,

ungdomarna.sker oplanerat hosHuvudintrycket TV-tittandetär att
plugga ochstund de orkarde har inteDe tittar över, närnär etc.,en

fö-fram.vad helst.då kan det bli lite sig Några,De zappar"som
delföljer ellerreträdesvis kvinnorna, såpaf. En männenaven annan

hafilmer. tycks alltsåochde TV:natt sportprogram enuppger ser
förRadio ungdomarnaundanskymd plats tillvaron. lyssnarirätt

de, deskull. Dagstidningar läser inte intensivt,musikens men
framhålleroch litebläddrar; lite nyheter, lite nöjen. Många attsport

vad händerde läser. villdet främst lokalsidorna Deär veta som
tycksinformationsintaget varieraallmän bild inte såEn är attorten.

har deungdomsgrupper. Möjligenmycket mellan olika gårsom
högre nyhetskonsumtion.universitetet någoten

specifikt valprogramhel valdebatt eller TV:nsågYtterst en
tröttnadeför dettavalrörelsen. hade bestämtunder sigNågra men

de tittade förflesta dock ha handlatfort. de tycks detFör attom
Efterförströelsens och råkade hamna valprogram.skull i ett en
fjärrkon-höllvidare, eller, istund zappade" de någon annanom

dettycksdärifrån. allmännatrollen, gick meningenDen ärattvara
käbblasinformation valprogrammen.ordentlig Detsvårt att ut ur

information.för inslag innehålleroch tjafsas mycket. matnyttigFå
flesta tråkiga.upplevs dessutom de allraProgrammen somav

för det blir barabetedde jättedåligt,tycker dom sig i årJag varsom
hur dåliga domförsöker hela tiden baramaktkamp, dom visasom en

helaville gick detstället för vad detandra visa partiet såiär att egna
vad tyckerdet här och det här, dettiden dom jaginte ärnä görut att

förmedlar, det blir slags maktkamp.dom mestatt en
röstade.ekonomstuderande,Kvinna 24,

det jättetråkigt, detsänder från debatter ochibland dom så, ärnär
vikti-skulle vilja ha detdiskussioner och detlånga ju,ärär man

huvud tyckersammanfattat nått såsätt, över atttagetgaste man
lite tråkigt.det är

teknikstuderande, röstade.Kvinna 20,

det helatittade lite tycks haalltDe enter-mest setttrots somsom
ganskainformation, ...detinhämtatainment inte ärsättett attsom

kul dom bråkan".när
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Sitter jag tyckertittar detå så ganska kul, det dykerärattman om upp,
samtidigt det löjligt dom karlar ochsitter bråkar iärmen att vuxna

TV... vad tyckerJag inte jag det egentligen... Dom stårvet om
domsig, sak... försin och bra,på Det i domsig inteärtror att

håller och velar bestämda, vad dom tycker.ärutan vet
barnskötare,Kvinna röstade.22,

Ungdomarna vill ha tydligare politiska linjer. får deDet inte via
media. diskuteras berörDet Resultatetinte. blir desom att tappar
intresset.

ordet kommerSoppa Loket Olsson hadeAtt intervjuer ochär som upp.
allting enda det liksomsörja dom sakerna kommertvåäratt var en som

jag tänker det. vad blir det blandarDet blåttnär är närupp att, man
och blir liksom baraDet endarött röra.en

arbetslös, röstade.Man 23,

Trots sin måttliga mediakonsumtion får ungdomarna här ändå sin
huvudsakliga bild politiken media.via Politiken förmedlas iav
dag framför allt ochvia TV får densig till livs liteMan viapress.
nyhetslåsning här, lite där,TV eller andrai hand, utifrån vad kompi-

föräldrar vad de hört.återger för detsett/ Intressant äretc.sar, av
första mediebilden lågt informationsvärde.så När omatt man ger

vill skaffa informationsig och deraspartierna politik litarsåman om
den.inte intressant sakEn ungdomarså mångaärman attannan

värderar valprogrammen i tråkigt-roligt. kanDettatermer av ses
följd ökande avstånd mellan väljare och valda. Männi-ettsom en av

skor känner delaktighetinte den politiskai utvecklingen. ställetI
fungerar de passiva skall intresseras,mottagaresom som roas,
"väckas Habermas anmärkningsvärdaDet1998:186. parti-är att

stället föri arbeta sådan utveckling, tycks bereddaatt moterna en
medverka till den. stället för försöka utvecklaI andraatt att arenor

för dialog mellan väljare och valda förpackningarytligasatsar man
budskapen syfte konkurrerai det allmännai mediebruset seattav

nedan under politisk reklam.
tredje sakEn intressant sammanhangeti frågan vadär ärsom om

de s.k. affärerna, frågor korruption har för betydelse företc.,om
ungdomars relation till politiken. affärer harDessa exponerats
kraftigt i massmedia. Flera undersökningar har tid visat attsenare
människors förtroende för politiker och de politiska institutionerna

mycket lågt Holmberg Weibull möjlig orsakär 8C 1997. En1996,
brukar diskuteras i sammanhanget alla avslöjandenjust kringärsom

politikers fiffel Esaisasson den här undersökningen1996. I haretc.
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hadehade gjortsdettadetta.frågor Omdirektaställtjag inte om
förogillandeuttryckt sittgenomgåendesäkerligenungdomarna

affärernaintervjuadedeföreteelser. Några nämnersådana somav
dock iintelita på. Dettapolitiker inte utgörbevis är attattett

faktorerAndraargumentationen.dominerande sida ifallnågot en
politikersbildenSjälvautsträckning.högrebetydligtframhålls i av

viktig.säkert Denplanetpersonliga utgörtrovärdighet det är
politikenssjälvafråganpusselbitar iflerabaradock tro-omen av

affärernatrötthetocksåuttryckerungdomarvärdighet. Några en
dem:behandlingmediaskritikoch avmoten

härallt detoch ältathållitdom harmediernatycker ijagJa, attnu
Ochkontokortsaffärer.ochmed,hållerallafiffletekonomiska som

domhållerpolitiker på,detdombradet när gottarmenär taratt upp
till slut,höraorkar intemycketförblir sådet.i Detsig merman

förställetitidför mycket såntdom läggertyckerJag att nerutan...
detbåda, måstemåstedom Mansakerbra gör... vavetasom

tycker jag.emellan därgränsen
röstade.barnskötare,Kvinna 22,

valinformationinhämtadeungdomarnaintervjuadedeEtt avpar
komplette-medkorndetlästeplanmässigt. Deganska posten,som
gäller någraDetsökte internet.beställarade samtatt mergenom

infor-sökatillinspirationendelhelochförstagångsväljare attaven
samhällskunskapslärare iengageradefåttde hatycksmation av

gymnasieskolan.
försöktehuvudkontoret,ringde tillvallokaler,Valstugor, tagt.0.m.

fjärdebara årgickdet inte. Dethär ärden vart manmenpersonen,
viktigtdettycktemycket, jag rättsigkanske såorkar varmenengagera

dethärdenkundeverkligenjagkolla rösta attpersonen,attatt upp
ligger nånting iinte gömmorna.

röstade.arbetslös,Kvinna 21,

till-sigkännadocktycks inteintervjuadedeflertaletDet stora av
Vadarbetsinsats.sådannedläggaförvaletberördaräckligt att enav

dagpolitiken iungdomarnadåtycker om

klimatetpå politiskadetUngdomars syn
materialet kaniungdomarnaval hosochpolitik, partierSynen

identifika-ochtillittydlighet,nyckelord;utifråndiskuteras några
finnsdetuppleverungdomarnaocksåtion. Intressant att enär om
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speciell ungdomsproblematik. fallHur i politikernasåsvarar upp
dettamot

tycker detJag detsvårt, jag, jag tyckerär inte jag kangör attse men
liksom det för...jag harvänster står jättesvårt för det där vad ärom som

höger och och mitten jag tycker detvänster jobbigt faktiskt. Jagär
tycker det inte sådär klart försäger mig jag önskar det skullesom att
göra.
Kvinna teknikstuderande,20, röstade.

Allting verkar smälta ihop något frågorI många ochsätt. är sossar
moderater väldigtså varandra. råkarSen det baranära litetnåttvara

medcenterparti och det ihop lite och blandarrörst.ex.regera att man
lite, dagen det det här och andra dagenär det det här. Jagärena tror att

lite kanske, det svårt partiärtappar röstaman att att ett som man
egentligen riktigtinte vad de för och vadstår dom håller med.vet
Kvinna arbetslös, röstade.21,

det det här med kanär inte klara och tydligamen nog att man se
riktlinjer fall,i för domså ganska snarlika, detär inte heltär en
höger och helt detså, ganskavänster jämnären utan en smet.
Kvinna ekonomstuderande,24, röstade.

jag tycker för delmin bara har mittenpartier, alla springeratt snart
varandras ärenden liksom, det inavel mellan partierna, kanär lämnaman

för liksom äh börjarjag jobba med moderaterna i ställetsossarna att
och då det läskigt liksom... detär sak från moderater-är gåren om man

till folkpartiet liksom, eller från till vänsterpartiet, det kanna sossarna
jag liksom frångår till moderaternär ellerse, men tvärtomman sossar
då det... politiken för lika dåär kanär så.göraom man

arbetslös,Man 23, röstade.

Ovanstående speglar mycket tydlig tendens i intervjumaterialet.en
Det överväldigande flertalet tycker det väldigt svårtäratt att se
skillnader och alternativ i politiken. Detta gäller den inter-oavsett
vjuades politiska intresse och medvetenhet. uppleverManeget att

otydliga och ideologiernagränser är inte kommer fram. skill-Deatt
nader möjligen mellan partierna sakfrågor.i Valbeslutetärman ser
blir därmed beroende tillfälligheter, dvs. partiernas stånd-mer av
punkter de dagsfrågori tycker särskilt viktiga. Partiernasärman
hållning sakdebatteni upplevs länkasvår till olika alternativaattvara
partipolitiska ideologier. Några grundläggande skiljelinjer tycks inte
längre existera, de framgår alla falli inte i den politiska debatten.
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öka,tydligheten måstetidigareockså jagdet såMen är attsasomsen
ochmedidentifiera mig så.kan jagdet här partietfolk känner attatt

fördetväljerlikadantsmakarallting såOm passarsommerman
stunden.

röstade.arbetslös,Man 23,

tydligarede villalltsåuttryckerhärungdomarnaMånga att seav
ochkäbblasdetSamtidigtpolitiken. mångaskiljelinjer i attmenar

drivasvarandra ochborde lyssnaPolitikerför mycket.bråkas av
landetsoch lösasamverkabordeframåt.komma Deviljaärlig atten

kan-behöverblockera sig.och Dettaför bråkaställetproblem i att
anblick.förstaviddet sigmotsägelsefulltske inte så ter ensomvara

väsentligheter,demotsättningar OKuttryckerFlera rörnäräratt
käbblasdetdocktyckersakfrågor.och Dedvs. ideologier att om

frågorna.verkligadepseudofrågor, inteochoväsentligheter om
delsalternativ,Önskan ideologiskaochskiljelinjerklararedelsom

debattenoffentligadenoch antagonism ikäbbel ärbråk,mindre
motsättning-och förvirring.oklarhet Omutslagkanske sigi ett av

kanskeideologiska alternativrörde olikaoch tydligtklart manarna
nödvän-demochdemskullehelt sätt somacceptera seannatett

debatten.diga i
specifikafinnsdettyckermaterialetflestaallra iDe ung-att

våldet,skolan,arbetslösheten,domsfrågor. De ärnämns stu-som
fritidsverksamhet. Flerafritidsgårdar och nämnerdieersättningar,

bryr sigpolitikernadocktycker intemiljöfrågorna. Deockså att
detungdomsproblematik,ochungdomsfrågormycketspeciellt om

valtider.bekännelse iläpparnasär mest en
ungdomar, jaginriktardom sig såtycker inteOch... jag trorstortatt

detdomförungdomar,samvetsgrejdet attvetär attmotatt mer en
skickar sinskickar,skallungdomarfinns rösta, utsossarnamansom
bryrdom sig inteochskall kommadomvideofilm för rösta menatt

ungdomarna.egentligen om
röstade.arbetslös,Man 23,

valpolitiker,faktiskt,grundinställningdet någonjag är sortsatttror
kännerungdomarochliksom...det dags är attär manatt somsennu

kanske intedet kännsåsidosatt,litelite är att manatt somattmera, man
roll.spelar någon

röstade.arbetslös,Kvinna 21,

avståndgenomgåendeupplevermaterialetUngdomarna i stortett
demed.identifiera sig MångaPolitikerpolitiken. svåratill är avatt
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intervjuade upplever generationsproblem. kanDe inte identifieraett
sig med de där kostymgubbarna och eller kanske framförtanterna,
allt de där kostymgubbarna förstårtvärtom inte ungdomars-
verklighet och problem. uttryck förMånga känslanger attav ung-
domar bara blir viktiga behöver deras Det intenär röster. ärman

verklignågon ungdomars väl och politi-göromsorg om attve som
kerna vänder sig till ungdomar. verkligaDe ungdomsfrågorna kom-

inte och lyssnaringen ordentligt ungdomsgruppenmer upp trots
det skall över...äratt tasom

och detNej det också försvårt det lite äldreär är personer som
sitter i regeringen och har Och då ha gubbenån 50poster som syns.

ochgår ni försäger tänker läggaröstarsom att nu oss pengarna
vården och det skiterså... väl i år....ärman artonom man

ekonomstuderande,Man 23, röstade.

ungdomenMen bara bråkig och liksom där detär så gamlaärva, som
ungdomar förå tiden, dom drarsäger mycket sådärså allava... övernu

kam, för liksom för förståsmå det och det...är jag kännersamma att
jag tillhör den där alla tycker liksom ingetgruppen som vet...
Kvinna teknikstuderande,21, röstade.

Det avstånd upplevs kan emellertid förenklasinte till enbartsom en
fråga för ungdomar dei politiska församlingarna. Detattom syns
bör länkas till känslor elitstyre, förvirring och bristsnarare av
politiska alternativ. ungdomarnaMånga här upplever också tyd-av
ligt det händerinte de frågorinågot de tycker viktiga. Denatt är
politiska debatten inte i griper inte vardagsfrågorna.itar tag en,

politiskaDe besluten upplevs inte påverka den situationen. Ennära
sak bör leda eftertanketill deså intervjuadeärsom nämneratt av
arbetslösheten viktig politisk fråga dag.i Detta såsom en trots att
många i materialet har osäker position arbetsmarknaden. Deen
kanske inte upplever politikerna vill/kan dennågotgöraatt

Lokala politiker då, politiskt aktiva deni omgivningen Harnära
kontaktnågon med sådana fallGer i deså inte mänskligareman en

bild politiken VisarDet sig har/ har haft någonav att ytterst
kontakt med lokala politiker. känner dessutomYtterst någon som

politiskt organiserad och aktiv. Iblandär dock, känner ungdomarna
till politisktnågra aktiva kanDetpersoner. t.ex. representantervara
för olika ungdomsförbund skolan. framgår dessaDet i fall deatt
betraktar ungdomar engagerade i ungdomsförbund enbartsom en
livstilsgrupp bland andra, ungefär punkare, hårdrockare,som

De lite konstiga, människorsyntare etc. rentavses som typen av
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ochlåghatycksannorlunda. Debeteroch sigklär sig statussom
deliksom,modernt"det inteungdomar iblandinflytande ärgemen

avståndstagande:mycketudda Någrapersoner". ärär

personligenhatarnallar.ochportföljer JagmedsnobbarDet är stans
baraochochmobiltelefon såså,ochportföljbaradet så, ettsåna, är

baraförsökerDomfattar nåntingdom intesnack grejerjäkla om.om
domlikadana stora.somvara

röstade ej.arbetslös,Man 20,

avsnit-nyckelorddetillåtervändasammanfattningsvisLåt somoss
dockpolitiken,tilltillitlågintervjuade harmed.inleddes De entet

uppleversådant. Dedemokratiskatill det stortettsystemet som
iden-har svårtberör. Dediskuteras intedetochavstånd attatt som
deninnehållet ipolitikernamed såvältifiera sig sompersoner,som

saknarmaterialettendens istark årdebatten.offentliga En att man
gradengenomgåendealternativ. Dennapolitiskatydliga oavsettvar

Skillnaden härintervjuade.denhosmedvetenhetpolitisk en-varav
avanceradefördematerialetmedvetna idebart reso-meratt mera

ideologiskatill partiernasorsakerdiskuteraförsökteDenemang.
mycketförkäbblasdettyckerFlertaletsammansmältning attosv.

alter-klaravill hadeSamtidigtpolitiken.oväsentligheter i somom
efterfrågasfrågorna,grundläggandedeskiljelinjer iochnativ sam-

identifikationfrågansamhällsproblem. Ikringverkan svåra om
gubbarPolitikerfram.generationsproblematiken ärocksåkommer

verklighet. Deungdomarsförstårintemedelåldernoch i somtanter
andraharvärld,de lever iochoch svårttillkrånglar annanenpratar

politikermeddettavillkor. Någrabättremycketoch atttar upp
kan.deställningsinoch utnyttjarskor sigdessutom om

valdeltagandeochpolitik enUngdomar, -
förklaringarnaochmotivdiskussion om

dembakom

misstrohälsosamellerApati
politi-ellerökande misstrondenmycketdagtalas iDet rentavom

också,uttryckeråtergivitshäråsiktsmönsterkerföraktet. De som
inskärpasbörformer misstro. Detolikamening,enligt attmin av

ochallmänhetpolitiker iriktar sigmisstrodenna oavsett par-mot
Vilkenokomplicerat.emellertid intemisstrotifärg. Begreppet är

kankonsekvenservilkaVidare;detlägga iskallbetydelse en
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ökad misstro tänkas ha för politiken och det demokratiska syste-
met

Begreppen politikerförakt och misstro diskuteras Tommyav
Möller forskningsöversikt.1998 i Begreppet politikerförakt haren
egentligen mycket stark innebörd. föraktaAtt neden är att se
någon. Det innebär i sina konsekvenser förkastande ochett ett av-
ståndstagande a.a., intervjuerna11. I kan möjligen talas. man om
sådant förakt i fall. Den bland icke-röstarnaett par person som ru-
bricerats till kategorin protest dem. Indikationernaär ett av om
politikerförakt bland ungdomar alltså i materialet.är svaga

innebördenOm begreppet misstro avsaknad tillit,är såav ärav
detta mycket genomgående drag bland de intervjuade. Möllerett

dock begreppet. länkarHan det till riksdagens betydel-stramar upp
misstroendevotum. Misstro innebär då skepsis grundadse av en

övervägd och reflekterad attityd a.a., denna12. Sett synvinkels. ur
den hälsosam för demokratin.är Medborgarna hysersnarast

skepsis politiker och politik utifrån medveten position, dvs.mot en
har både kunskap, och förmåga till kritiskt ifråga-man engagemang

Ärsättande. misstron bland ungdomarna dennai undersökning av
den karaktären fallI några det uppenbart Bilden behöverså.år
dock kompliceras ytterligare. DemokratirådetsI Peterssonrapport
m.fl. framkommer1998 bild kritiskt ifrågasättande medbor-en av

Denna dock samtidigt vid handen de varken särskiltgare. ger äratt
intresserade eller insatta deti politiska skeendet. Kanske detger en

korrekt bild ungdomarna dennai undersökning Detmera av av-
stånd till politiken demånga intervjuade känner kan ocksåsom av
befaras leda till utanförskap, alienation. Möller be-ett en attmenar

alienation här kan kopplas till såväl bristande tilltro till dengreppet
förmågan förstå och påverka politiken, bristande tilltroegna att som

till de politiska institutionernas mottaglighet för sådan påverkan.
hävdar dockHan också utanförskapet kan bero ointresse,att

likgiltig inför det politiska skeendet.är sådant utanför-att Ettman
skap då självvaltär a.a., 12. Det sistnämnda kan dennais. man
undersökning relatera till kategorin "liknöjd bland icke-röstarna,

till de två jag hänfört till traditionsbundensamt val-en av som en
strategi. det förraMen fallet utanförskap då Vilken relevans harav
det kan detHur relateras till misstro i nämnda betydelseovan

Draget kritiskt ifrågasättande, låg auktoritetstro och själv-av
ständig hållning mycket genomgående dennaär i undersökning.
Ungdomarna vill inte luta sig vad andra eller denmot eventu-egna
ella tänker och tycker. Graden samhällsintresse och vil-gruppen av
jan kunna påverka, svårare dra entydiga slutsatseräratt Deatt om.
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tillhörinriktadesocialtochmedvetnakaraktäriserats somovansom
åtmins-demokratiskadentillrelationtvekan i processen,utan en,

samhälls-engagerade imycketkraft. Depotentiellt positiv ärtone
mycketdeochkompetensindividuellgod ärbesitterfrågor, de en

bland mångafinns ocksåLiknande dragtänkande.självständigt av
verkar intemedvetenhetenpolitiskaungdomarna. Dende andra rent

allmäntochkompetensdockfinnshög.särskiltalltid Det etten
omvärldsskeendenorienterad inågorlundasamhällsintresse. Man är

vill hainformationsökasjälvständigtförmår näroch manattman
upplevelsenicke-röstandeambivalenta" ärden. Hos avgruppen

sigorienteraförmåganverkarSamtidigtstarkare.avstånd attän
politiskadetintresseradellersärskilt insattvarkenMan är avsämre.

Klarar intesjälvständigheten.dockhärskeendet. Intressant är man
från Attvalet avstårställning i så rösta.egenhändigt attmantaatt

självbaraval sig.i Detalltså blivithar gör manomrösta manett
före-från detresultatenbekräftardet.för Dettakänner sig mogen

ochWestholm.Teorell Normervolymdenna 8Cgående bidraget i
försvagats.Valdeltagandet harkontroll visavisocial

ointresseradeskulleungdomarnaambivalenta"deAtt avvara
korrekt. Tvärtomheltdock inteframstårsamhällsfrågor ut-som

uttryckerintervjuadesådant intresse. Detydligtfleratrycker ett
möjlighethapåverka/attviktigtdetgenomgående också attär attatt

skulledettasällananföroch smått. Debådepåverka, i att varastort
attraherar.debatten inteoffentligadenProblemetomöjligt. är att

de inteverkligheten. Dåtill denkopplingen ärinteDe egnaser
isig införkrävsarbetened detlägga sättabereddaheller attsomatt

upplevsocksåskillnadernapartipolitiskaEftersom defrågorna. som
starkt.inte Ettandra partietellerstödja detbehovetsmå är att ena

bemärkel-dennaskillnader.marginella Itillbaramaktskifte leder
dock intehandlarutanförskap. Denalienation,talakan omomse

institutio-politiskadeellerförmågasaknaupplevelsen attatt egen
handlarpåverkas.kunna Detskullesådana inte attomsomnerna

partipolitiken intepåverka iförkrävsarbetsinsatsden svararattsom
heladettyckerdet. Omkunnasigvad attmanut avtrormot man

varförcirkusochsådandåligentertainmentfrämstframstår som
brydå sigskall man

alltsåtycksundersökningdennaungdomar iflertaletDet stora
samhällsske-föroch intressekunskapindividuellgodrelativtha om

ifrå-kritisktpolitikenvisaviochsjälvständiga intarenden. De är en
till flera intressantahär knyterResultatenattityd.gasättande teo-an

Inglehart 1999:242utvecklingen.nuvarandedenrier t.ex.,om
generatio-deWorld Values Survey"utifrån sinhävdar att yngre
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generellt blivit alltmer benägna sig olikai Visavinerna att engagera
eliter utmanande former politiskt participation. Varför leder inteav
denna benägenhet till i partipolitiken Trondmanengagemang

söker förklaringar1999 det föri ungdomar viktiga identitetsar-så
betet. Politiken blir inte viktig för den identiteten den inteegna om
förmår koppla till social politisk tillhörighet. skerDetta inte ien
dag. stället kanI se:

kulturell ned/eoppling azøförbindelserna mellan livsstil, eller....en om man
villså uppvisandet synliga identiteter, och politiskt formulerad vi-av en

tillbörig/øet baserad sökandetpå efter djupare värdegrund. A.a., 292,en s.
/earsiveringar orginalet.i

Partipolitik inte berörnågot deär självreflexiva upptagenhet,som ungas
sådan politik helt enkelt inte del deär identitetspolitik,en en av ungas

politiska söker det vardagslivetsvars engagemang närasnarare egna
domäner. ochDär ingen finns det kan påverkas a.a.,annanstans som s.
292.

Dagens ungdomar ställer starka krav inflytande, delaktighet och
gemenskap de skall sig. Intervjuerna dennai under-om engagera
sökning bekräftar den politiska tillhörigheten knytamåste tillatt an
identitetsutveckling och vardagsverklighet. betyderDetta dock inte

ungdomar inte kan/vill desig i frågorna.att Ett så-engagera stora
dant emellertidmåste bygga känslor politisk till-engagemang av
hörighet och samband med den verkligheten. Ungdomarna härnära
framhåller också, vikten påverkan dei frågorna.sett,som av stora
Flera också sådana.i Det docksig integer prov engagemang tar
partipolitiska banor. Raset i partiernas medlemssiffror och politi-
kens allt starkare beroende media kan befaragörav att man ut-en
veckling Ökad distans mellan partier och väljare. sådanEnmot ut-
veckling den offentliga politiska diskursen tecknades Haber-av av

redan 1998. olika1962 De för politiska samtal ochmas arenorna
dialog mellan de styrande och medborgarna blir allt färre. Medbor-

förvandlas till objekt i stället för politiska subjekt medgarna ärsom
och utformar politiken. Känslor tillhörighet till politiska partierav
och delaktighet politikensi utformning dock byggamåste med-
borgarnas involvering deti pågående politiska samtalet. Detta torde

särskilt viktigt det gäller dagens reflexiva ochnär självständigavara
ungdomar.
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politikenförkonsekvenserlndividualiseringens
förmågafall,flertaletoch iviljastarkauktoritetstro, ävenLåg tro,
sakerbeslut,självständigaoch ärfattaochsig somorientera egnaatt

här kny-Resultatenförhållningssätt.individualistisktvittnar ettom
värdeför-pågåendeforskningochtill teoriertydligt enomter an

Bruhn Jag1999.samhället seindividualisering iochändring t.ex.
baseradorsakskedjamöjligförredogörakorthetallhärskall i en

dessa teorier.
ungdomarnasinslag idepersonlighetsdragNämnda ävensamt

allatidigare idiskuterats ärtill livetinställningallmänna texten,som
postmaterialistiskas.k.inslag iviktigakanfenomen somsessom

frihetsvärdens.k.Betoning1990.Inglehart 1977,värdemönster
dessa.drag icentralasjälvförverkligandeochutveckling somsesom

hyllarochhållningsekulariseradpostmaterialistenharVidare enen
villHan/honautonomi.ochvalfrihetbetonarvilkenmoralpersonlig

ochegenstyrkanstarkharbeslut,deltaoch iinflytandeha troen
postmaterialistiskainstitutioner. Deochauktoritetertillkritiskär

bland deförekommandevanligastvärdemönstren genera-yngreär
detbliroch överdessamedoch växer post-tionerna. I taruppatt

Ronalddominerande.med tidenvärdemönstretmaterialistiska
smygandeochlångsaminnebärutvecklingenInglehart enattmenar

bekostnadskervärdehållningar. Dennafrågairevolution avom
betoningbl.a.innebärvärdemönstret. Dettamaterialistiskadet en

Materialistentrygghet.psykiskochfysiskstandardmateriell samt
tilltilltroochlojalitethyseretikochmoralhar kristen samten

stacken,tillstrådrar sitttraditioner. Personenochauktoriteter
Bruhn 1999:180.självdisciplineradochinteframhäver sig är

individuellahögrealltvärdeförändringenmedParallellt ser
utbild-förhöjdadetill demförklaringviktig ärkompetenser. En

visatdessutomharundersökningarFlera att tronningsnivåerna.
utbild-stigandemedökarsjälvständigtförmåganden att ageraegna

individernaorsakm.fl. En är1989.ningsnivå Petersson attannan
informations-modernadetiallmänkompetensutvecklar störreen
informationmängdertillförhålla sigtvingassamhället. De stora

val-individuellabudskap. Dekontrasterandeocholikainnehållande
tillleder i sinreflektion. Dennaökadframtvingar tursituationerna

självre-tillförmågansocialaochindividuellaDenökad kompetens.
utvecklingkommunikativochinformationsproduktionflektion,

Melucci 1996.ökar 1992,
varandra.med DeförknippadeintimtvärdenochKunskap är

kunskapvilken sö-utsträckningihyllarvärden typ avstorstyr
vadvärdena,påverkar sinibesitterkunskap anserker. Den tur
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eftersträvansvärt Ökadtillvaron.i förekomst postmaterialis-vara av
tiska värden och högre individuell kompetens innebär ökad indivi-
dualism. Förklaringar samhällsnivån till denna bör särskilt sökas i
dels arbetsdelning och differentiering med uppbrutna grupptillhö-
righeter och individualiserade levnadsvillkor följd, dels detisom
komplexa högteknologiska informationssamhället, vilket för sin
funktion kräver högkompetenta individer med förmågagod till
självreflektion. Dessa samhällsförändringar får viktiga konsekvenser
för socialisationen, fostran individer i samhället. äldreIav nya ett

homogent samhälle fostrades individerna fåtal "socialisa-mer ettav
tionsagenter med likartade budskap, främst familj och skola. dagI
har rollerna för dessa förändrats. Samtidigt har många socia-nya
lisationsagenter såsom TV och andra media kommit till. Tillhörig-
heter och traditioner bryts den sociala kontrollen minskar,upp,
individerna flersig i olika miljöer, derör allt fler normgivaremöter
och värdeförmedlare. Den moderna individen alltså utläm-är mer
nad. honHan/ tvingas till fler val, såväl vad beträffar handlingegna

värden och livstil. Identiteter och tillhörighet till olikasom gemen-
skaper kommer därmed präglas personliga val ochatt av ansvars-
taganden, inte tidigarei samhällen givna förvänt-som av externa
ningar och roller Giddens 1991.

de modernaI tenderar däremot individualiseringsprocessensystemen
förvandla karaktären relationen mellan olika individeratt frånav ett

band till val. Melucci 1992:123.ett

deltagandeEtt kollektivai grundas denna bakgrundprocesser mot
främst i individuella reflektioner och beslut, inte likai villkor och
behov stöd från likar och legitima auktoriteter i naturligaav grupp-
konstellationer. sådantI perspektiv kanske det inte förvå-såett är
nande mångfaldmöter politiska förhållningssätt,störreatt en av

ökat antal personligt utmejslade ideologierett ökad rörlig-samt en
het och minskad trohet etablerade politiska ochpartiergentemot
organisationer. Ungdomarna ställer höga krav relevans och re-
sultat i politiken. harDe god förmåga värdera och eventuelltatt ge-
nomskåda politiska budskap och retorik. De ställning självstän-tar
digt och utifrån sakpolitiken och de värden de själva väsentli-anser

politikernaOm inte klarar detta, politikenga. att svara motupp om
upplevs meningslös och irrelevant i relation till det självsom man

viktigt tillvaron,i så kanske inte långtär tillanser vara steget att
vända politiken söker dåMan andra för kanaliseravägarryggen. att

kravsina inflytande och förbättringar. Kanske ligger viktigen
förklaring här till det paradoxala i ungdomarna ofta visar godatt en
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samti-samhällsfrågoraktuellaolikamedvetenhet iochkompetens
partipoli-okunskapochointressede uppvisardigt omenettsom

striderpolitiskaoffentligaochhållningartiska
grupptillhö-känner någraungdomar inteÄr dagensdådet så att
ungdomar-inflytandeföräldrarsochfamilj överMinskarrigheter

ochfamiljställningstaganden Harochvärderingarpolitiskanas
kamratkret-betydelse harVilkennormgivareandraskola ersatts av

Hurkamratumgängetpolitiken iplats intarVilken mansersen
engagemangkollektivtformerolika av

gemenskaperochtillhörighetersociaüsation,Ungdomars
uppfostrarna. SåviktigastedeoftaframhållsfamiljochSkola som

sidankonserverandedenhävdabrukarsocialisationsteorierkallade
åsiktsmönster.ochvärdenföräldrarssina"ärver"detta. Barnav
politiska opinioner.ochkulturstabilitet iochkontinuitetDetta ger

dettaförändras ihållerrollfamiljensdocktyderMycket attatt
klarhär.materialet Enockså iavspeglar sigavseende. Detta

vanligastedetillhörprecispolitik intemajoritet attt.eX.uppger
köksbordet.vidhemmasamtalsämnena

vadfrågade hennejaghemma.mycket Mamma,diskuterar inte såVi
medlikaoch detinte sägatänker jag ärdetnejtänktehon rösta men

Pappa
röstade ej.arbetslös,Kvinna 19,

fann sigjag. Mandärför jag sådyft, detfan ärinteNej är trornuett
höger-jävlaliteklagadefarsanbordet, över,detju, sossarär mat

liksom.detdetbla bla,vridna, varmorsan
röstade ej.arbetslös,Man 22,

samhällsskeen-aktuelladiskuterasfamiljerintervjuadesdefleraI av
politik idiskuterasdetdockfrån.ochtill Ytterstden attuppger

partipolitik. Sig-ochpartierkringdvs.bemärkelse,inskränktmera
otydliga.ochverkarföräldrarnahospolitisk hemvistnalerna om

föräldrar på.vad derasmaterialet röstariFörvånansvärt vet
haemellertid intetycksVissadet lutar".förstår "vartåt enMånga

aning.
naturligtvis inteskerpåverkanpolitiskochVärdeförmedling en-

får sigMycketförsökochdiskussioner övertyga.direktabart i att
dockSlåendeformer.subtila ärunder långttill livsungdomarna mer

mycket.förpåverkaundvikaförsökatycksföräldrarmånga attatt
viktigställning. Dettasjälva ärmåstebarnenframhåller enDe taatt
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värdeförmedling i sig. Förvånansvärt många ungdomarnaav menar
också de inte röstade parti föräldrar.sinaatt nog samma som
Föräldrarnas reaktion detta tycks ha varit mycket sval. Det är

och ensak helt enkelt. Mycket intressant dettavars ärens ävenatt
tycks gälla valhandlingen i Icke-röstarnasig. i materialet uppger,

undantag deras valskolk inte utlöstenär, någon nämnvärdett att
reaktion hos föräldrarna.

...jag föräldrarmina jag olika, jag förinteröstar jag, jagtror, tror vet
pratade med min för jag visste hurinte skullejag och dåröstamamma
fick jag ochsitta med henne ...hon lärare och försåärprata om
mellanstadiet, hon har väl haftså lite diskussioner skolani vad olikaom
partier för honstår drog det förså ocksåmig liksom lite sådär, och det
blir det honså lite utifrån vad hon själv tycker... jagatt pratar men
röstade inte hon, det gjorde jag inte.nog samma som nog
Kvinna teknikstuderande,21, röstade.

ungdomarnaAtt själva skall ställning väl något de flestaärta som
uppfattar demokratiskt synvinkel positiv värdeförmed-som en ur
ling. Att Valdeltagandet medborgerlig pliktnormen om som en
tycks försvagas, dock illavarslandeväg Teorellär sevara att 8C
Westholm Incitamenten för och blir Detröstaatt svagare.
handlar bara personligt beslut bland alla andra, det har ingenettom
särskild dignitet.

Ovanstående tycks stick i med resultaten från delstäv en
andra undersökningar. har hävdatsDär partisympatier starktäratt
familjebundna, det finns överensstämmelse mellan för-att storen
äldrar och barn se Hammarström 1993. denMant.ex. attmenar
politiska revolten föräldrarna sällsynt. Politiska värden ochärmot

förmedlassympatier högi grad indirekt. Ungdomarna kanske
detsamma föräldrarna,röstar de själva intesom sä-trots att vet

kert Olika tecken tid, såsom ökad politiskyttre rör-senare t.ex.
lighet och förändringar i partisystemet, talar dock språk.ett annat

helst;Hur många i materialet här framhåller de harsom att ett
annorlunda röstbeteende föräldrar.sinaän

Vilken information kring val och politik upplever då de intervju-
ade skolan fårger Sammantaget materialet här intrycketatt man av

skolinformationen högi grad beror samhällskunskapslärarnaatt
individer. intervjuadeNågra de fick god informationsäger isom att

skolan tack engagerad lärare. Flertalet verkar dock intevare en upp-
leva detta. Kanske det så utförlig diskussionär kring partieratt mera
och val endast förekommer direkti anslutning till valrörelser i
skolorna Ingen de intervjuade här gick skolani då.av
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defrågordominerandeheltblir det omKamratumgänge svaret
fritiden organiseratdåSkerfritidssysselsättningar.intervjuades

detföreningsliv någonFinnsformungdomarna i någonDeltar av
formnågonomgivningen Ja,dendetta itradition nära avav

medocksåsysslarmajoritet. Mångaklaridrottsaktivitet utövas enav
handlarkulturaktiviteter. Detestetiskaliknandeochmusik om
undantagenstakaskull. närutövandets På någotförmedlemskap

ellerförtroendeposterdeinnehar inteförtroenderådspelarnas
engagerade, ipolitiskthar varitintervjuadedefåtalliknande. Ett av

Bildenmiljögrupper.enfråge-rörelser,ungdomsförbund eller t.ex.
och kamrater. Denföräldrartillrelationlikartad iganskatycks vara

vanligenhandlarhemmetfrånfinnsföreningstradition omsom
sändaramatö-motorcykelklubb,släktforskning,hobbyelleridrott
verksamhet, ifackligochpolitisktraditionfinnsfallnågrarer. I av

kam-aktivapolitisktharsådan.professionell Ytterstfalltvå treav
rater.

folkrörel-verkligabarakanske tvåfinnsdagiungdomarnaBland
mellanskiljasböridrottenBeträffandemusiken.ochidrottenser - aktivtoch satsningarumgängessyfteochmedlemskap motions-i

dethandlarvanliga.dettvekan Härtävlande. Det ettomär utan
bra/utveckla kroppen.ochroligt måhaindividuellt intresse attav

individuali-ökandetill denrelationÄven ibörföreningslivet sättas
för-med iMotiventillhörigheten.bristandeochseringen att vara

välbefin-individuelltochgemenskapallthandlareningar ommer
förbätt-kollektivaframandra drivamedtillsammansnande än att

idébaseradefrånförskjutning1995Selle øymyrringar. ö: ser en
identitetsbyggan-inåtvändaalltrörelserutåtriktadeoch mot mer av
uttryckerfritidsorganisationerorganisationer,de expres-somsamt

deför utåt-tillbakagånggenerellvärden. Deoch privatasiva enser
mobiliseratorganisationerförändringsorienteradeochriktade som

frågor.politiskaochsocialaolikaikringmänniskor engagemang
dessaviktigarealltblivitsociala livetdet inrehar senare.Dessutom

legi-funktionenmycketfåttharaktiviteternautåtriktade attDe av
aktiviteter.dessa internatimera

bak-sistnämnda.det MotinvändamöjligenkanHär motman
samhällsskeendenföroch det intressekompetensdengrund somav

detsåpå,undersökning visardennaungdomar imångaså voreprov
önskemåldrivaskunnaskulledemärkligt inte externaomavom

ungdomardagenspekathar ärforskareförändringar. Många att
AlberoniInglehart 1994,socialt 1999,beredda stort ansvaratt ta ett

"för-desökas iställetorsaker iåsikt börEnligt minBerking 1996.
förmågabristandeorganisationernasändringsorienterade att svara
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individuella behov, i stelnade organisationsformer dåligtmotupp
anpassade till ungdomars krav individuellt inflytande och be-
hållning "här och samtidigt mednu" kampen för de långsiktiga
målen. Forskning kring sociala"nya rörelser och ungdomars kol-
lektivt organiserade handlingar har pekat just skillnader här gen-

tidigare generationer. brukarMan dagens ungdomartemot säga att
leverså i den kollektiva handlingen.säga enbartAtt arbeta föratt

avlägsna och långsiktiga mål räcker förinte Medlet ärengagemang.
minst lika viktigt, dvs. de får med och utforma politiken,att vara att
handlingarna här och feed-back, fårde lära och utvecklas,nu ger att

de får uppleva stark gemenskap Melucciatt 1992, 1996.osv.
Flertalet ungdomar undersökningeni hasig brettsäger ett um-

påpekarDe de deltargänge. fleraigärna gruppkonstel-att typer av
lationer. Att vidsynt och flexibel, kunna med allaumgås devara

tycks denågot värderar högt, något bör eftersträ-sorter, vara som
undersökaFör det faktiska krävs naturligtvisatt umgängetvas.

andra Då måste kartlägga hur ungdomarna factodegrepp. rörman
sig. det dockHär främst fråga identifikation.är Hänfören om man

självsig till specifiknågon känner särskild tillhörighetgrupp, man
Det mycket tydligt detär gäller. särskildaNågraatt motsatta mar-
keringar andra ungdomsgrupper förekommer inte Demot spontant.
intervjuade framhäver vanligen hellerinte specifiktnågot grundläg-
gande kitt deni kamratkretsen, dvs. det hargängetegna att egna

specifiknågon livsstilsprofil. undantagEtt kan skönja. Detpar man
gäller dels den nämnda han barasäger umgåsovan person attsom
med musiker, dels hon i barasäger umgåsen person attsom stort
med folk sysslar med formnågon konst och kultur. kanHärsom av

musikintresseradepoängteras i sig oerhört soci-att t.ex. ärgruppen
alt heterogen. framgårDetta inte minst intervjun med nämndaav

lederDetta frågan livsstil och livsstilskonstellatio-person. om
Genomgående och mycket tydligt ingen de intervjuadeärner. att av

vill hänföra sig till någon speciell livsstilsgrupp. markerarDe sin
självständighet. ochEn få, hasig genomgåttsägerannan, men en
period då de kanske varit punkarevar yngre, etc.:

fanNej det jag jag hade välnär syntperiod, därsåntvar var yngre, en
industriellt spelade plåtar och jävligtså, intressant. Men tröttnadesen

frilansandejag, stil har jag.
Man arbetslös,22, röstade ej.

Det verkar tillhörighet till olikanästan ungdomskulturersom om
främst har med identitetsarbetet deni tidigagöra adolescensen.att
När myndighetsåldernnår det viktigare markera sinärman att
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Även härungdomarnahållning.individuellafria ochsin omegenart,
tydli-utifrån Vissadembetraktaromgivningenibland inser yttreatt

distansen.framhåller deoch såklädsel intressen,kriterier, t.ex.ga
detalla andradet inte,jag sägerAlla jag ärär mensäger raggare menatt

stämpladblirjänkareharförBaraingenjag är manatt enmanraggare.
röstadearbetslös, ej..Man 20,

dem,och lyssnarmedmycket gårNej jag umgås syntaresyntare,
diträknar mig intesvartrockare, jagoch men

röstade ej.arbetslös,Kvinna 20,

liksom,hårdrockareduträffar liksom såfolk migberor ärpå,Det när
väldet inte såntnågotfår höra,sakereller ärsatanist såna annarsman

utpräglat.där
röstade.arbetslös,Kvinna 21,

prövandeefter identitet viasökandeungdomarsForskningen avom
Zieheomfattande 1994,influenser,ochstilarkulturellaolika är

dennaMycketSernhede 1996.Willism.fl. 1996,1994,Fornäs av
miljö-advantgardistiskakalla förkanvadfastaforskning mantar

storstadsmiljöerna. Denna avant-spjutspetskulturef iolikaer,
ochinfluenserpekartvekan viktig. Dengardeforskning är ututan

vidareungdomsgrupper. Denbredarepåverkan nåräven gersom
advantgardistiskautveckling.framtida Demöjligindikationer om en
ungdomsgruppenförrepresentativadock inteungdomskulturerna är

villjagungdomsgrupperna,bredaochBland dei somstoragemen.
delvisråderdenna,undersökningfångas ihävda ensomupp en

där.finnsstilarför olikaochInfluenserna intressetverklighet.annan
Ungdomarnaautonomi.markerar sindocktydligtMest är att man

Samtidigtlivsmål.olikaförverkligamöjligheternade atttror egna
villkorobjektiva sesinaföreställningarrealistiskadehar ovanom

undersöka,influeras,låta sigvärden. Att attpröva, varaattattom
utifrånvillidentitetsarbetet. Dettaviktigt görai enäröppen man

själv.främst sigförst ochfri hållning. Man äregen
tillhörigheten Någrasocialaallmännamed dendådetHur är

klasstillhörighet. Kan-upplevelsemedrörde dettaintervjufrågor av
ochsamhällsgruppsärskildtillhörighet tillstarkkännerske enman

konkurreran-olikaidentitet iochtrygghetsökabehöverdärför inte
tydligtmycketgenomgående och ärlivsstilsideal Nej,de att ung-

klass-upplevelsesådanutifrånhär orienterarintedomarna aven
klassröstning,medtill dettahellerassocierar intetillhörighet. De

kommerdär jagkommerlutar sig inte mantypmot resonemang av
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från så eller "det självklartman....", folkgör vi.....är Deatt som
intervjuade vill tydligt framstå de fria från formerallastårattsom av
auktoriteter. Hellre erkänner de de inte kan ställning. delEn iatt ta
materialet dessutom själva detta med bristpoängterar att
tillhörigheter frukt samhällsutvecklingen, detär "lättareen av att var
förr.

tideni detFörr indelade klasser,i samhällsklas-var attmer man var
detju, givet då vilka röstade vad, kändeserna var var som man mer

vad tillhörde, det helt splittrat, det kanske också kanärman nu vara
tvekan för många inte riktigt, kännerröstar inteen som att vetman man

riktigt det dära vad tillhör, det inte vadgivet tillhör...ärman man
Kvinna teknikstuderande,21, röstade.

Jag inte. förutDet så, liksom... alla arbetareär stod liksomvet var
för liksom,på, sig i visst ochparti allting, jag ändrasinteett men vet

funkarju, det längre,inte alla jobbarså inte det längre,sättet
inte sådana där längre ochär du den härmenman ärgrupper

arbetare, och du den här... jämställdaärsortens ärutan mera
överlag liksom.
Kvinna teknikstuderande, röstade..20,

Ovanstående intryck bristande auktoritetstro och tillhörighets-av
känslor förstärks ytterligare hur detta med politiskaav man ser
åsiktsmönster. Att politisktsig möjlighet blandärengagera en
andra. medDetta politik och levnadsvillkor dock inget överord-är

inget verkligheten. tillhöra,Att hänföra sig tillnat, som genomsyrar
visst politiskt ellerparti riktning, inte viktigt identitetssyn-ärett ur

punkt. hellerDet inte särskiljande detär det kanskesätt som var
bland äldre generationer. Alla politiska riktningar tycks kunna sam-

i kamratgäng:sas samma

harjag väl kompisar, domtvå och tjatade, den honsatt ena
skulle ochcenterpartiet den andrarösta moderaterna domså att
började tjata då det inte dom försökteså påverka ellermigmen attvar
nåt.

kommerDu själv frånF. miljö där detröstar ären man sossarna,
väldigt blandat sådär i moderat,nångänget nån centerpartistär nånatt

och därröstar såvänstern
det kille han ellerju, kollarär detär så någraären om man mer

såna jättemoderater det stycknaär engageradeärsom ärsen ett par som
i vänsterpartiet och här...så
F. Det inga problem i ochär såumgänget

skratt.Nej
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dettillhörvilket partimeddettaliksom, justPolitiken inte såF. är man
ochför såhindercentraltjäkla Inget umgängeinte såär

Nej nej.
röstadearbetslös, ej.Kvinna 20,

diskrimi-riskerarståndpunkter ingetpolitiskaolikainta ärAtt som
ochviktigt.tillräckligt Detintekretsen. ärDet är ensvarsurennera

fram tillsjälv nårdom, någotviensak. inteDet är utan manmot
hotar inte någotrespekteras. Det sättoch gruppgemen-som

skapen.
så-ungdomsgruppendentillhörighetsista ärEn sommottyp av

ungdomsproble-speciellförekomstenflestaallradan. De enavser
docksigvärjerungdomsfrågor. Mångaspecifikaochmatik mot

tillrelationhelhet. Iungdomsgruppenbetraktadetta ensomatt
självaungdomsgemenskap iflestade allradockpolitiken enser

utanförskapet.
särskiltalltså inte någrakännerundersökningenUngdomarna i

kam-den allramöjligen igrupptillhörigheter närmastestarka utom
rörlighet.ochbredd Umgängetdockhävdar defalldessratkretsen. I

frågalikhet iupplevelservilar inte någrakamratkretseni omav
ochkanskeellerståndpunkterpolitiskaklass, or-gemensammaens

iintressegemenskapochfritidsintressen.ganiserade Umgänge är ett
individualitetochförrespektvilarGemenskapensig. ensvarsen

dis-ochhållningsjälvständigFöljden blirtilloch särart. enrätt en
Valsammanhang.politiskapåverka iförsökandrastill att entans

likhets-ochutifrån närhets-överväganden, inteutifrånsker egna
med någonintressenupplevelserochupplevelser gemensammaav

medvetenhetkanMöjligensärskild genera-omse enmangrupp.
ungdomsfrågor.speciellaförekomstenochtionstillhörighet av

all-politiken ifrånavståndstagandetilldåbidrarinsiktDenna ett
ungdoms-tillden riktar sigupplevereftersom intemänhet attman

grupperna.
flerateoribildningvetenskapligmedlinjehär iResultaten går

Inglehart 1999,värdeförändring 1990,såväl teorierområden, om
handlingkollektivTrondman 1999,ungdomskultur omomsom

Giddenssjälvreflexiviteten 1991,ökadedenochMelucci 1996 om
tillledersamhällsdifferentieringenfortgåendem.fl.Lash Den1996.

upplevelser intres-motverkarlivsvillkorindividualisering avsamtav
Även intressegemenskap isådantillhörighet.ochsegemenskap om

denobjektivt existerar, såskiktsocialaoch ärklasserform av
indivi-frågaiheterogenitetenmycket Densvårare omstoraatt se.

och kun-utbildnings-umgängesformer,socialalivsvillkor,duella
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skapskompetenser hinder isätter Förutsättningarna ivägen.etc.,
dag för sluta bakom intressekollektiv, politiska partieratt upp etc.,
kan uttryckas med begreppspar redan börjani seklet,ett myntat av
nämligen distinktionen mellan mekanisk och organisk solidaritet
Durkheim 1994/1893. mekaniskaDen solidariteten, dvs. gemen-
skapen, sammanhållningen äldrei samhällstyper bygger naturlig
likhetsupplevelse. tillhör homogenMan arbetar, boren grupp, man
och blandumgås likar. Tillhörigheten blir självklar och tryggheten
finns bland de krävsegna. Här ingen särskild reflektion huröver

skall förhålla sig individ. dagens komplexaI samhälle där-man som
solidaritetmåste och gemenskap bygga människors vill-emot att

kor präglas olikheter. Durkheim denna sammanhållningav attmenar
vilar abstrakt förståelse och övertygelse kring spelaren att
olika roller, har olika funktioner i samhällsgemenskapen och justatt
alla dessa olika roller tillsammans åstadkommer funktionelltnågot
helt.

Begreppet organisk solidaritet pekar viktigt fenomen iut ett som
högsta grad tillämpligt här. Nämligenär sammanhållning,att ge-
menskap och uppslutning bakom olika kollektiva politiska krafter i
dagens sekulariserade tillvaro högi utsträckning byggamåste
abstrakta och teoretiska övertygelser, medvetenhets- och mog-
nadsprocesser, inte naturliga likheter och självklara auktoriteter.
Konsekvensen detta blir förmedlingen kollektiva värdenattav av
och ideologier blir särskilt viktig. handlarDet nåattom ut, argu-

och teoretiskt övertyga/medvetandegöra olika politiskamentera om
alternativ, för värdesyn och ståndpunkter. Samtidigtatt argumentera
upplevs alltså de politiska skiljelinjerna och alternativen alltvara
färre och otydligare ungdomarna i åtminstone denna undersök-av
ning. ideologiskaDe skiljelinjerna mellan blir,partierna åtminstone
till skenet, allt färre.

Politikens förändring och förnyelse
skall redogörasHär för hur de intervjuade olikanågra politis-ser

ka och initiativ syftar till intressera och mobiliseragrepp som att
väljare. skall ocksåJag kort beröra hur ungdomarna globalise-ser
ringen och EU-medlemskapet.

250



BRUHNANDERS

Personval

medmålsättningviktigmed personval. Ensjösattes1998 systemet
effekttänktmedborgarna.föra politiken En ärdetta närmareär att

politisktmed deväljareidentifiera sigblir lättaredet att somatt
högreoch ilitardemkan påförtroendevalda. manMan rösta

handlingar.politiskaför Po-personligtutkrävautsträckning ansvar
uppfattarpartilinje.bakom Hursjälv kan siglitikern inte gömma en

förändringdennaungdomarnaintervjuadede
möjlighetenutnyttjadematerialetungdomarna iYtterst attav
personvalsmöj-informationenverkarDetpersonrösta. omsom om

omkringnådderiktigt mångaligheten inte Hos ärut. resonemangen
framhållerFleraganska kluvna.dessutompersonröstningen att

skalldekunskapsund. bättregrundtanken Enär sompersonerom
möjlighet utkräva "merbättreochföreträda att geransvaren en

blirdetpåpekar dockintervjuadeFlertaletpolitiken.gestalt att
förkandidaterolika stårvad allaisig inväldigt svårt sätta omatt

det blirgenomföras fullt Riskenskallpersonröstning är att enut.
dedet hela.kompisröstning Manslentrianmässig röstar manav

till.bekanta kännerandratill, ellerkänner som
förochjobbigt sigganska ibra, detdet kändestycktejagJa, attatt var

enli-stod baramycket, detfickförallting inte såreda attta man
himla springdetallting själv,fick redaslogan, attettta varten man

kändes litedetmed, rätt.rätt att prata mentag personer
röstade.arbetslös,Kvinna 21,

kundevärdelöst,ganskatycker detdetfattade jagjagOm rätt, manvar
vad allaredahålladet svårtstrykainte Men är attpersoner.

folk mycket.kompisröstaroch det blirtycker att man
ekonomistuderande, röstade.Man 23,

folkmycketför det finnsockså sådetdet, svårtdet varmenvar
stodför och det ingetdomoch vadvad alla ståroch jag inte är omvet

det,för det ochjobbavilligmycket denvill, hurvad den är attpersonen
liksom nån,tyckerdet. jag svårtdet inget Detstår att tavarom

iX-stad ochliksom nej.så,
röstade.tekniksstuderande,Kvinna 21,

medkännerdet dommycketdet blir välNjae, ärär somatt somman
för.vad dom Sombli lättare stårbordepå. Detröstar att vetaman

inteskallkommunenhär i rösta ettvetmanmansompersoner
skaförvad det på.skit några röstaär manom

röstadearbetslös, ej.Man 19,
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antal intervjuadeEtt kopplingar till det amerikanska val-görstort
vilket de dåligt. handlar detDär hur mycketsystemet ser som om

har.pengar man

På tanken bra skall kunna välja vill, för dåsätt ärett att man vem man
kan jag kan för detstå precis jag vill, det bra grej,ären person som en

verkligheten blir den har och detvinner villmen att mestsom pengar
ha,jag inte stället skullei dom försöka öka samarbetet mellan ochtopp

i partierna.gräsrötter
arbetslös,Man röstade.23,

detNej, nej självtsig kan inte lik-säger röstaatt man personer
som...han verkar sympatisk och trevlig och liksom vad dom villmen
det egentligen avskaffa alla bidrag....det lite liksom detär äriäratt

teknikstuderande,USA. Man röstade20, ej.

gillar välDet inte heller,jag då kan dom har rös-utan som pengar
tycker dom arbetar inom partierna, partiernater, attman som vet

oftast vilka bra och då skall väl dom fram dom också.är Detsom ta
tyckte inte brajag idé det där mednån personval. blir domDetvar

har utstrålning och kan snacka för medansig dom liteärsom som mer
tystlåtna klararinte detsig, tycker jag inte om.

teknikstuderande,Man röstade25, ej.

del påpekarEn personval har redan massmediernasatt genom
fokusering partiledarna. Fokuseringen bidrar till attpersoner
sudda ideologiska skiljelinjer mellan partier. ochFörvirringenut
rörligheten ökar därmed. skall ideologierDet och partiprogramvara

inte och deras eventuella karisma.röstarman personer

det verkligen, kanskeså jag jag röstade kommunalvaletiär attsom sa
det väl kanskeså därför då liteären person, snarare vet man mer om

högreinte riksdagen skullei inte jag påröstapersonen, men upp som
sådär, det tycker jag inte.person

Kvinna teknikstuderande, röstade.21,

fall jag skulle kunnaI sånt speciell då skulleröstaom en person man
kunnau sitta ochtimmar baratvå-tre vad cker du"a entli vadJ tJ y eg gen,

hade du för hur du, vad du förmår kanväxt, erson,äruPP inteP Jag Ju
bara utifrån ansikte han gladrösta detut ären person ett att ser ju

befängt fan, det handlar skall ideologiröstasom attom man en som
sälv liksom och ho tillräckliså friskamån ärp assar en J attpp as tman g ga

sak liksom.röstaattnog samma
Lite har domF. lanserat dettau med ersonval männi-grann l attP som

skor skall komma politikernanärmare
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mediavinkling Mani-då med all ihur det ärsomvetmen man
kanskeliksom, domfan hur detpulation, mej inte ärvet taman

klipper ihophälftenbortfråga och klipper domställer så svaret,aven
där....och detkommer såså utnytt

arbetslös.Man 22,

personvalsniöjligheten.utnyttjade alltsåintervjuadedeYtterst av
fleraformer skepsis,uttrycker olikamajoritetenDen tarstora av

för-viktigt idettaavstånd. tycksdirekt Ingen attett stegse som
upplevs det någotdemokratin.bättra mångaSnarare görsomav som

siktenskymmeroch ytterligareförvirringenökardet hela svårare,
alternativ.från politikens olika

reklamPolitisk

budskappolitiskaförpackningartrendigaolikaSatsningar ärav
dessatydligtIntervjuerna visarockså intressant ämne. att greppett

dvs.kontraproduktiva,blikanmål.ibland helt sittmissar De rentav
Underförolämpade.upprörda och känner sigblirungdomarna
första-video tilldenflera ungdomar självaintervjuerna tog upp
Sahlin-delade den s.k.Socialdemokraternagångsväljare ut,som

könsordmedkampanjnämndevideon. Andra TCO:s som var
fort-tillgenomfördes. ledde jagDettaaktuell intervjuernanär att

vissfrågor detta.ställde Sammantagetsättningsvis enser manom
fåtaloch det lillaintervjuademellan majoritetenrågång ut-som

liteför och politik.val Detryckte ointressegenuint senare varett
till dessapositiva grepp:

för det nåttoch intedet tycker sig OK,jag i sätt,ärär snyggt
och detreklamkampanj stårliksom...0m sådet jag nånär sermen

uppseendeväckandeellerobsentreklam och det inte någotär annat
liksomförbi, det därbaradå jaggårsätt, attreagerar manmen

därhåller med detdet för idiotvad är som
teknikstuderande, röstade ej.Man 20,

medvetnaintresserade ochsärskilt då de liteMajoriteten, ärmer
förolämpning.det Manavvisande.tydligt Vissa äratt renmenar en

ochrespektstället föridioter vissaungdomar ibehandlar attsom
hävdarFleraödmjuktfrågordem och derassig sätt.närma attett

kanskeibland, denlite tråkigfel politikendet i siginte ärär att
väsentligaungdomar kännerdet, det viktigamåste är attattvara

sakligtoch behandlasfrågor sätt.etttas upp
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Absolut inte, jag tycket det väldigt mycket förakt ungdomar,äratt mot
ungdomarnått till kukassocierar och sånt,sättatt tror attman

förakt deras intelligens, faktiskt vanliga fastmänniskorärmot som
lite välDom bara glider tunnelbananär tror attyngre. runtman

och håller med grafitti och kollar porrfilm.
Kvinna arbetslös, röstade.21,

det kanskeinte, kan effektivt förJag drajust till sigvet attvara ung-
domar, förnej inte tycker det fel.mig, jag tyckteJagär nästanmen att
det förolämpning den det det finns kanskeviset,attvar en men

andra tycker det.många intesom
teknikstuderande,Kvinna röstade.20,

Allting ska ha med för tiden, eller mindre, detgöra ärattsex nu mer
lite taskigt tycker jag ska använda saker, det skallsåna näratt man

låg nivå skallså anspela Alla vill väl barainteattsom man sex va. se
hela dagarna, vill väl vad dom sysslar med också.porr vetaman

teknikstuderande, röstadeMan 25, ej.

Nej jag det nyheterna och då tänktesåg vilka idioter, domjagmen
där behandlar cp-skadade barn. sälja allt medsmå Attoss som sex,
det väl bra, eller det bra, det har med politikingentingär är göraatt
alls det hade trevligarevarit rak lapp här tyckersåatt ut atten
liksom, har jävla baktankaringa med det här alltså, det hadeutan pang
varit trevligt hära det första försån digmär javisstgångenattmen en
vad det detmig, påverkar mig intesäger ens.

arbetslös, röstadeMan ej.22,

tidigare beskrivitsSom ungdomarna undersökningeni ganskaser
lite TV. de tittar de kvickt vidareNär detzappar om program

kommer inte intresserar. till dennaHur sigsom upp typanpassa av
mediekonsumtion till och fånga ungdomarsHur nå intresseut
Alldeles tydligt ungdomarnas tålamod kort. de bestämt sigHarär
för titta TV:n stund finns kanaler välja bland.så mångaatt atten

tidigare lyckadesSom påvisats valprogrammeninte fångaså intresset
i utsträckning blandnågon ungdomarna denna under-istörre
sökning. kanske naturligtDet ochpartier mediaär att tar nya grepp,

de anlitar reklammakare och marknadsförare för sigatt att anpassa
till MTV-kulturen dockFrågan dettainte stickspår. Iär är ettom
relation till politiken verkar flestade ungdomarna efterfråga tydlig
information sakfrågor och grundläggande skiljelinjer. deOmom
känner de får detta och de frågor diskuteras berör, dåatt om som
kanske de undviker använda fjärrkontrollen Ungdomarna iatt
undersökningen tillskriver valinformationeninte de olika mediai
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felet hos politi-trovärdighet. liggerrelevans och Omnågon större
Huruvida mediakerna eller hos media de klarainteär över. styr po-

fråga.litiken eller politiken media upplevs svårstyr som en

media och media gladeligen,politikerna sigutnyttjarJag gottartror att
reklammakarnadet väl först och främstdet ömsesidigt, eller ärär som

braoch tycker detsig ärgottar
arbetslös, röstade.Kvinna 21,

fingrettilltro till mediabudskapenintervjuades lågaDe sätter
ochfrågan diskursens ungdomarden politiska Omarenor.om

intresserade börskall berörda och bliandra känna sig satsaman nog
förför dialog stället trendigakraft skapa lokala isin att arenor

försöker ungdomarnareklamknep. krävs politiker sigDet närmaatt
utifrån deras problem,deras hemmaplan och att manegnaegen

fora för aktivitet och påverkan.söker ochvägaröppna nya

globaliseringenEU-medlemskapet och

behandladesglobaliseringen och EU-medlemskapetFrågor om
nödvändig-och den upplevdaockså Påverkas viljani intervjuerna.
utvecklingoch de nationella valen dennaheten iröstaatt avav

det första kanalternativa svarslinjer.kan tänka sig två FörHär man
eftersom de nationellanationella valen upplevas mindre viktigade

flerminskar, och fler beslutpolitiska makt iinstitutionernas tas
uppfattningen fördenBrysseL. det andra kanFör motsatta vara

eftersom de svenska poli-handen. nationella valen blir viktigareDe
uppfattning folkviljan de skalltikerna ha klararemåste närän aven

det EU-kollektivet.företräda och åsiktersvenska iintressen större
mellan alter-detta fördelar ganskahar åsikter jämtsigDe som om

nativen.

påverkar människorsdu här med kommit meddet iTror EUF. att att
den nationella politikensyn

Ja.
ellerNegativt positivtF.

varför demon-har förflyttats till Bryssel, skamakten jagNegativt,
Örebro fattas långt bortbesluteni såStortorget närstrera

arbetslös, röstade.Man 23,

medsjälvklart, tycker det lika viktigt ijag EUJa, ärär oavsett om man
för dåoch för ändå viktigare visareller det kanskeinte. i sigFast är nu,

255



UNGDOMARNA, VALET OCH POLITIKEN

folket fortfarandevill med och bestämma. detSå inteäratt attman vara
bara Bryssel kan ochi ditt och datt.några sitta sägapampar nere som

barnskötare, röstade.Kvinna 22,

starkaste intrycket ändåDet koppling mellanär göratt ytterst en
nationella val, och globaliteten. dettaEU Personerna inte attanser
med påverkar deras de nationella valen särskildEU i någonsyn
utsträckning.

alla fall, det fortfarande,inte i bryrNäe så sigän är äratt mestnog man
fall.alla märkerSverige i liksom egentligen,ingentingMan EUom av

det bara det handlar liksom det kostar såär när attom pengarna,
mycket, EU-avgiften det sådant där det harsig om.....viär rörmest

bönder släkten och ochi det klart de kommer välnågra slutaså är att
med kor och för det liksomsina hålla detingen meningså på,är att
kostar för mycket, dom klarar det längre förinte måsteman vara
storbonde för klara liksom.sigatt

teknikstuderande,Kvinna röstade.21,

känner väl ...det otäckt, det harMan inte,äratt att vetman man
vad dom därnere, fåringen aning läsa liten notis isägerom man en

Aftonbladet EU-parlamentet skall ha,säger näratt att snuset stoppas,
fick det då fetdet toppolitikersitternått Då nånsäga om som man

kan och för.inte röstarnamnetens
arbetslös, röstade ej.Man 22,

sista citatet tillspetsat, mycket vanligDet åsiktåterger, änom en
bland de intervjuade. Väldigt de det själv-många ärattav som anser
klart delta de nationella valen, tvekar deltagandei det kom-iatt om
mande EU-valet förvirringen mycket tydlig.1999. Här Deär
tycker de tillräckligt vadinte händer därnere" ochatt vet om som
de känner förtroende förinte EU-politikerna. Mednågot utgångs-
punkt från de intervjuade här det föga förvånande valdelta-är att
gandet detta val blev lågt faktiskti det blev.så som

tydlig upplevelse den nationella politiken blirNågon attav
mindre viktig och med globaliseringen ochi EU-medlemskapet
finns hos deinte intervjuade ungdomarna. kan dock räkna medMan

indirekta effektervissa EU-medlemskapet. omfattandeDenav
massmediala debatten politikens trovärdighet förts rela-iom som

till EU-medlemskapet, ledertion rimligen till "spillover-negativa
effekter. hela bidrar till förstärka redan existerandeDet att av-
ståndskänslor och uppfattningarnegativa politiker och politiskom
verksamhet. kanske också kan räkna med frågaVi spiralnegativ ien

själva valhandlingen, det låga Valdeltagandet EU-valeniattom

256



BRUHNANDERS

med-självklarröstandetundergräverytterligare som ennormen om
pliktborgerlig

Slutdiskussion
konsekvenserpolitiskaochslutsatserföljer viktigaNedan några som

slutsatsernaundersökningen.rapporteradehärutifrån denkan dras
ungdomartill igeneraliserasvidarekan naturligtvis inte utan

för vadförståelsetill djupareemellertid bidrakanallmänhet. De en
såvälsiffrorgenerellaalla debakomligger presenterats,somsom

leder tillundersökningar. Deandravolym idennatidigare i som
undersök-andraoch tillämpas ikanantaganden vilkaviktiga prövas

ningssammanhang.
omvärldshändelserförallmänt intressehyserUngdomarna ett

kanali-detta intedock intresseTydligtsamhällsfrågor.och är att
kännerUngdomarnapolitiskatill detsärskilt väl systemet.seras

politiskadenintepolitiken. Deavstånd och misstro attmot ser
upplevsdetochverklighetendenberördiskussionen somegna

besitterungdomarungdomsfrågor.specifika Många rentavsom
till delta isamhällsfrågor.för Stegetstarkt attett engagemang

ochPartipolitikdockverksamhetpolitiskorganiserad är stort.
identifi-kan inteattraherarungdomsförbund inte. Manpolitiska

bereddkänner sig inteochpolitiskt aktivamed desig attmanera
sakfrå-linje ibero partiernaskanför allt". Det"stå attsenare

ideo-länkad tillotydligtfragmenterad ochalltförupplevs engor
grundsyn.värdemässiglogisk och

själv-undersökningen visarungdomar iallaSå provgott som
verkar dessutomFlertaletkritisk distans.tänkande ochständigt

ochsigförmåga orienteraindividuellgodrelativtbesitta atten
deSlåendefrågorpolitiskasjälvständigt ställning i är attetc.ta

ofta harungdomarnapolitiskt medvetnaallra person-enmest
alldeleshållning inteideologisk hållning,prägladligt ärsomen

rimligtpartiideologier.etableradeolika Etttillenkel länkaatt
harallmäntungdomar såantagande dagens sägaär attenatt

högrebesittertidigare generationer. De"lägstanivå"högre än en
omvärldshän-orienterade ioch deindividuell kompetens är mer

delser.

individua-starkförekomstenbekräftarUndersökningen av en
låggrupptillhörighetskänslor ochSekularisering,lism. svagare
lederIndividualiseringendenna.inslagviktiga iauktoritetstro är
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till ökad självständighet valhandlingen.i vill barainteMan göra
andra. kännerMan fatta beslut.måste Sam-som att man ett eget

tidigt den sociala kontrollen hur den enskilde förhållerär sigav
till valet medDetta blir därför ingen självklarhet.röstasvag. att

blirDet val i Orkarsig. inte orientera sig, känner sigett man man
inte tillräckligt insatt, kan inte besluta, så valetavstårman man
hellre ansluta tillsig skocken". paradoxala härän Det kanatt
alltså "ointresset och den politiska okunskapen faktisktattvara

förr, högre valdeltagande. socialastörre trycket,Dettrotsvar ett
starkare. osäker ochVar ointresseradrösta såattnormen var man

gjorde ändå den skiktet, föräldrarna. Detman som egna gruppen,
fanns tillhörighetskänsla och det fanns tydligare politiska
alternativ.

Samtliga ungdomar dennai undersökning tycker det demo-att
kratiska och principen allmän helt ige-rösträtt ärsystemet om

riktig. ändåDe väljer från detavstå rösta görnom som att att
alltså förinte de avvisar demokratin. det förDe degöratt att
upplever avstånd till det aktuella politiska skeendet. Deett anser
sig inte kunna ställning och de saknar incitament förta att nog-

orientera sig. berörFrågorna tillräckligtinte och skilje-grannare
linjerna för otydliga. de då frånAtt kan faktisktär avstår röstaatt
tolkas själva handlingen upplevs för viktig förattsom att
genomföras slentrianmässigt. fallDetta i heltså inte negativt.är
Kanske det det nuvarande politiska klimatet,säger mer om om
politiker och massmedia, graden intresse och kompe-än om av

hos ungdomarnatens

Analysen här och del de författare har refererats istoren av som
relation till den, påvisar dagens ungdomar ställer starka kravatt
gemenskap, delaktighet och inflytande de skall sigom engagera
kollektiva sammanhang. frågorDe sig i hamåsteman engagerar en
koppling till den upplevda verkligheten. skall kännasDeegna me-
ningsfulla barainte kollektivets perspektiv. Engagemanget måsteur

också förnågot den ungdomar skallOmge egna personen. engagera
sig i politik och krävspartier därför reella inflytandemöjligheter. Det
krävs där politiker kan ungdomar dialogi politikensmötaarenor om
utformning och det krävs koppling till det ungdomaren som
upplever väsentligt tillvaron.i Om partiernas ideologiska linje och
sakpolitik dag uppfattasi otydlig fögaoch attraktiv, kansåsom
detta naturligtvis bero sådana skillnader dagi de facto saknas iatt
politiken. Upplevelsen otydlighet dessutom inte något iärav som
första hand kan förändras ökade satsningar medieburengenom
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kontraproduktiva.bli DekanSådana satsningarinformation. rentav
del-politiskamedborgarnastillförstärka tendensenriskerar attatt

bud-olikaval mellanfråga passivtinskränks tilltagande ettomen
vändaställetdag iligger i iverkliga utmaningenskap. Den att en

medborgerligtför ökatmöjligheterskapautveckling ochsådan ett
antiaukto-ungdomarutformning.politikens Dagensdeltagande i är

förrimligen någotInglehartsjälvständiga Dettaoch 1999.ritära är
och kritiskasjälvständigamycket Kunniga,demokratin positivt.

fortbestånd.demokratinsförviktigaste garantindenmedborgare är
dock riskendettaförmårpolitikerna inteOm ärmotuppsvara

fleralltslår i sinöverhängande det positiva över attmotsats,att
behovkanaliseraroch sinapolitikenvänderungdomar avryggen

frånhelteller avstårsociala rörelsertill andraaktivitet rentav enga-
angelägenheter.kollektivaigemang

Sammanfattning
därdefokuseratundersökning har jagdennaI sta-grupperaven

Valdeltagandet, nämligennedgångsärskilt stark itistiken visar en
fördjupad förstå-Syftetandragångsväljarna. nåförsta och att envar

tänker kringungdomarbild hursammanhängandeochelse aven
politiska institutio-och dedebattenoffentliga politiskadenvalet,

allmänhet.inerna
undersökningsmodell base-kvalitativsyftet valdesnåFör att en

riktat,basisstrukturerade intervjuer.tematiskt Pårad teo-ettav
bo-åldersgruppen årungdomar iintervjuades 19-25urvalretiskt 17

Örebroregionen. arbets-förvärvsarbetande,ingåri Isatta gruppen
studerandearbetsmarknadsåtgärderolika s.k.lösa, i samtpersoner

intervjuadehälften deuniversitetsutbildningar.olikavid Nära av
ivaletdeltog 1998.

bland demolika motivurskiljsundersökningenI typertre av
frånavståndstagandeinnebärvalt inte Protesten"rösta. ettattsom

ideologisk håll-medvetengrundatpartipolitik ietableradedagens en
fin-tillvaro,nöjd med sininnebär"Liknöjdheten"ning. äratt man

valdeltagandetyckerochpolitiken ointressant äratt ett me-ner
denframstår"ambivalens,tredjeningslöst. motivtypen,Den som

icke-allra flestaför debarainteintressanta. Dettaavgjort attmest
dragcentralaför dessden,materialetröstande ini attutanpassar

valdeintervjuadebland deutsträckning också igenhög gåri attsom
mellan röstningantagandeleder tillDettarösta. stegetattett om

ungdomar.relativt kort inomoch icke-röstning är stora grupper av
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Kännetecknande för den ambivalenta motivtypen, och många
andra ungdomar i materialet, olika grader osäkerhet och för-är av
virring, avståndskänslor och misstro politiken. Genomgå-gentemot
ende saknar de intervjuade skillnader och tydliga politiska alternativ
och de tycker det käbblas för mycket politiken.i har vidareDeatt

identifierasvårt medsig politik och politiker. Deatt pratarsenare
huvudet folk, de lever i verklighet och de bryröver sigen annan

inte ungdomar och ungdomars frågor. de försökerNär vända sigom
till ungdomar blir det också ofta fel. Olika trendigt förpackade
mediebudskap, den s.k. Sahlinvideon förstagångsväl-tillt.ex.som

riskerarjare, bli kontraproduktiva. upplevsDe mångaatt rent av
ungdomar direkt förolämpande; dom idiOterP.tror ärsom att

undersökningen bekräftasI fortgåendeteorier individuali-om en
sering och sekularisering samhället.i Flertalet ungdomar här visar

kritiskt ifrågasättande, låg auktoritetstro och självständigprov
hållning. kännerDe inga särskilda grupptillhörigheter, de ställ-tar

självaning och vill lutainte sig vad andra tänker och tycker. Attmot
de skulle sakna förintresse omvärldsfrågor och samhällsskeenden,
och detta skulle orsak till minskat valdeltagande,att ettvara en
framstår för samhällsfrågorIntresset kopplar dockmyt.som en
sällan sig partipolitik och val skäl berörts. Enupp av som ovan

ungdomar materialeti hyser samhällsintresse och hargrupp ett stort
tydlig politisk-ideologisk hållning. dock oftaDenna mycketären

personligt utmejslad. kännerDe sig inte särskilt hemma bland de
etablerade partipolitiska alternativen. Den i materialetstora gruppen
har emellertid inte känsla för helheter. urskiljerDe intesamma

grundläggandenågra ideologiska skiljelinjer politiken.i Därför
de förankratvingas ställningstagandensina enbart sakpolitiken,i

främst sådana sakfrågor de kan relatera till sin verklighet.som egen
demDetta politiskt lättrörliga. Bland de väljergör röstaattsom av-

tillfälligheter och vilketsmå partigör depå. Hosnyanser satsarman
"ambivalenta icke-röstande upplevelsen avstånd och förvirringär av

starkare. Samtidigt förmåganverkarän orientera sig sämre.att
här dockIntressant självständigheten. Klarar inteär attman egen-

händigt ställning valeti frånså avstår hellreröstata änattman att
föräldrar eller kamrater. har alltså blivitgöra Att röstat.ex.som ett

val i sig. framstårDet tydligt i undersökningen och socialatt normer
kontroll Valdeltagandetvisavi har försvagats. paradoxalaDet i
sammanhanget ungdomar dagi generellt kanär att antas vara mer
politiskt kompetenta tidigare generationer valdeltagan-än trots att
det minskar inom grupptillhörigheterNär och social kon-gruppen.
troll starkare inrättade ochsig gjorde andra. dagIvar man som av-

260



BRUHNANDERS

tillframkommakanintefrånställetistår rösta enatt manomman
ståndpunkt.egen

starka kravställerungdomarnapåvisarAnalysen gemen-att
kollektivasig iskalldeinflytandeochdelaktighetskap, engageraom

barameningsfullt inteskall kännassammanhang. Ett urengagemang
Omför denocksåperspektivkollektivets ung-personen.egnautan
reelladärför in-krävsoch partierpolitiksig iskalldomar engagera

politiker kandärkrävs mötaflytandemöjligheter. Det ung-arenor
kopplingdet krävsochutformningpolitikensdialogdomar i enom
verkligatillvaron. Denväsentligt iuppleverungdomartill det som

ökatförmöjligheterskapadagi iliggerutmaningen ettatt nyanog
ungdo-utformning. Dagenspolitikensdeltagande imedborgerligt

bekräftas idetsjälvständiga,ochantiauktoritärakompetenta,ärmar
demokratinförrimligen någotundersökningar. Dettamånga är
medborgarekritiskaochsjälvständiga ärKunniga,mycket positivt.

poli-detfortbestånd. Omdemokratinsförviktigaste garantinden
medborgaresådanakravdeförmårintetiska motsvara uppsystemet

politikenvänderöverhängande dedock riskenställer ryggen.är att

Noter

Johnson Att1995.idealtyper Jary 1995,med s.k. Jaryhär 8C1ag arbetar
dedrag isärskilt intressantarenodling där vissainnebärdetta vistypologisera en

förenkling,nädvändiginnebärrenodlingsådanframhålles. Enmotivenangivna en
verklighetenkonkretafrån bisak.huvudsak Den ärskiljahandlardet attom den.abstraktionerokomplicerad våraochtydligsällannaturligtvis så avsom

konkretaundersöka detkanhjälpmedmallarslagsdockIdealtyperna varsettger avvikelsereventuellatillorsakerdragenväsentligaste spåraurskilja defallet, samt
motsägelser.och

utelämnats.harnågotbetyderZUpprepade punkter i citaten attpauser,
demokratiskadetbakomdocksluterundersökningenintervjuade3 iSamtliga upp

grundprinciper.systemets
tilllederoftast ocksåvärdesocialtprioritering4Rokeach ettatt avenmenar

ochde vicebekostnad privatavärdensocialaandraupprioritering versa.avav
Bruhnsocialafrämstellerfrämst privatasåledes antingenföredrarMänniskor

701999;
konkretadenrenodling.och Iabstraktionsocialt-privat5Distinktionen är enen

människor inaturligtvishär finnereller,sällandet antingenverkligheten blir som
dessaandraellerdenkännetecknasgradeller lägrehögre avenaav

värdeinriktningar.
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6 distinktionDenna anknyter högi grad till den Inglehart myntade1977av
distinktionen mellan materialistiska och postmaterialistiska värdemönster, nedanseunder avsnittet Individualiseringens konsekvenser för politiken I en senareartikel framhåller också Inglehart det antiauktoritära draget hos postmaterialister
och dess betydelse för demokratin deti västerländska avancerade industrisamhället
Inglehart 1999.
7 forskareMånga individualiseringen och den tilltagande komplexiteten iattmenar
samhället leder till ökad mångfald livsåskådningar se Petterssonen av t.ex.m.m.

högre1988:49. gradEn interpersonell variation mellan värden och livsstilar kanav
följd pågående individualiseringsprocess i samhället därses som en av en

människor i allt utsträckning orienterarstörre sig och väljer ståndpunktersina
självständigt och utifrån abstrakta övertygelser stället föri konkreta likhets-
upplevelser och känslor tillhörighet Bruhn 1999:271av
8Det emellertid viktigt komma ihågär det konkreta fallet vanligenatt äratt merkomplext skenän flytande och vissagränsernatyperna ärovan ger av, personeruppvisar drag från flera typer.
9 förhållandeDetta också Möller 1998:48. påpekarHan hållermånga sigser att
med vad han kallar dubbelstandard härvidlag.en
1°Möller skisserar också "ny" medborgare vilka föraktar politikernaen grupp av
utifrån uppifrånperspektif. handlarDet resursstarka och framgångsrikaett om
människor vilka ned politikerna för dessa inkompetenta och fattarser att anses
dåligt genomtänkta beslut Möller 1998:49. Några för dennarepresentanter gruppfinner inte i intervjumaterialet här. rimligtEtt antagande kanske sådanaman är att
utgångspunkter och förekommande blandsynsätt lite äldreär och arbetslivetimer
etablerade personer.
l Liknande resultat har framkommit i rad andra undersökningar. Fören en

Bruhngenomgång också Inglehart1999, ff.1999:250se se
Z Den kanske inte alltid inom förutövas traditionella förenings-senare ramen
former. Den ändåuppvisar hel del drag folkrörelsebenämningengören som
adekvat. minst gällerInte det frågan antalet knutna till musikskolor,utövareom
studieförbund och olika kommunala musikhussatsningar.
3 långt dettaHur kan och det verkligen inga grundläggandeså makt-ärom att
och intressekonflikter existerar platseninte diskutera här.är att
4 EkströmSe Andersson dennai5C vol för diskussion orsaker "avideo-y m en omlogiseringen".u u
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