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Valens mobiliserande kraft

Jesper strömbäck och bengt Johansson

De allmänna valen brukar ofta kallas för demokratins högtidsstund. Det finns 
det också goda skäl att göra. både demokratiteoretiskt och praktiskt är de 

allmänna valen nämligen centrala för förverkligandet av folkviljan. huruvida ett 
land tillåter fria, allmänna och återkommande val är också det som ytterst avgör 
om ett land är demokratiskt eller inte. Det är även på valdagen som idealet om 
politisk jämlikhet tydligast kommer till uttryck. mellan valen har vissa personer 
mer makt och inflytande än andra, men på valdagen väger allas röster lika tungt. 
rik eller fattig, kunnig eller okunnig, resursstark eller resurssvag – på valdagen har 
alla en och bara en röst.

samtidigt är det ett känt faktum att många väljer att avstå från sin rätt att rösta, 
i såväl sverige som andra länder. Under 1990-talet var valdeltagandets andel av alla 
röstberättigade 88 procent på Island, 83 procent i sverige, Israel och tjeckien, men 
bara 47 procent i Usa och 38 procent i schweiz (norris, 2004). Valdeltagandet har 
också sjunkit i de flesta, om än inte alla, etablerade demokratier sedan 1970-talet 
(Franklin, 2004). Forskningen har visat att valdeltagandet påverkas av en rad fak-
torer på såväl individnivå som övergripande systemnivå. på systemnivån har det 
exempelvis betydelse om ett land har proportionella val eller majoritetsval, hur 
stora valkretsarna är, hur enkelt det är att rösta och om valdagen ligger på en helg-
dag (norris, 2004; Franklin, 2004). på individnivån har exempelvis ålder, utbildning, 
inkomst, kön, politiskt intresse och partiidentifikation effekt på valdeltagandet 
(holmberg & oscarsson, 2004).

Den situation som omger ett val har också stor betydelse, vilket visar sig i att 
valdeltagandet påverkas av hur hård konkurrensen är mellan de politiska alternati-
ven, hur oviss valutgången är och sannolikheten för att valet kommer leda till re-
geringsskifte. centralt är också hur väljarna upplever de sakpolitiska skillnaderna 
mellan de politiska alternativen. om människor upplever att alla tycker ungefär 
likadant minskar intresset av att gå och rösta, eftersom den egna rösten i en sådan 
situation inte upplevs ha någon större betydelse för vilken politik som kommer att 
föras under mandatperioden. annorlunda uttryckt innebär detta att vissa val har 
en starkare mobiliserande kraft än andra, oavsett andra faktorer på individ- eller 
systemnivå. hur många som väljer att gå och rösta handlar därmed inte bara om 
hur människor närmar sig de allmänna valen; det handlar också om hur menings-
fulla de allmänna valen ter sig för väljarna.

Utifrån ett sådant synsätt är det emellertid också rimligt att förvänta sig att bara 
det faktum att det är valår har effekt på väljarnas syn på politik. För att formulera 
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det annorlunda borde valåren mobilisera väljarna och deras förhållningssätt till det 
politiska systemet (andersen, tilley & heath, 2005). Faktum är också att tidigare 
som-undersökningar har visat att det finns en ”elektoral valcykel” som yttrar sig 
exempelvis i att graden av partiidentifikation och förtroendet för riksdagen ökar 
under valår (holmberg, 1994, 1999; holmberg & Weibull, 2005).

möjliga valårseffekter

mot den här bakgrunden är syftet med kapitlet att fördjupa och bredda forsk-
ningen kring elektorala valcykler och valens mobiliserande förmåga genom att 
studera variationen mellan valår och icke-valår när gäller följande attityder och 
opinioner: politiskt intresse, nyhetskonsumtion, förtroende för politiska institutio-
ner och medier, partiidentifikation och tillfredsställelse med hur demokratin fung-
erar.

om vi utgår från hypotesen att de allmänna valen har en politiskt mobiliserande 
förmåga, är det till att börja med rimligt att förvänta sig att det politiska intresset 
är högre under valår än under icke-valår (holmberg, 1994; 1999). Från ett norma-
tivt perspektiv är det dessutom särskilt avgörande, eftersom forskning visar att 
valdeltagandet är betydligt högre bland dem som har stort intresse för politik jäm-
fört med dem som är mindre politiskt intresserade. I samband med valet 2002 var 
exempelvis valdeltagandet 90 procent bland dem som sade sig vara mycket intres-
serade av politik, jämfört med 55 procent bland dem som uppgav att de inte hade 
något intresse för politik (holmberg & oscarsson, 2004). Vår första hypotes är 
därför att det politiska intresset är högre under valår än under icke-valår. 

Viktigt att komma ihåg är samtidigt att moderna demokratier är medierade de-
mokratier, där människor förlitar sig på massmedierna för information om politik 
och samhälle. Utgår vi från att tillgång till information är en förutsättning för att 
människor ska kunna rösta genomtänkt, och att det är via massmedierna som män-
niskor huvudsakligen hämtar information om politik och samhälle, har massmedi-
erna en mycket stor betydelse för demokratins sätt att fungera (Johansson, 1998; 
strömbäck, 2004). I vissa länder, inte minst Usa, spelar politisk tV-reklam en 
viktig roll (kaid, 2004). I sverige är det istället den journalistiska nyhetsbevak-
ningen som är avgörande, tillsammans med de särskilda valprogram som sänds i 
radio och tV (petersson et al. 2006). om valen har en mobiliserande förmåga är 
det därför rimligt att förvänta sig att människors nyhetskonsumtion är högre under 
valår än under icke-valår. tidigare forskning har dessutom visat att storkonsumen-
ter av nyhetsmedier har högre valdeltagande än dem som väljer att inte följa ny-
hetsflödet lika intensivt (andersen, tilley & heath, 2005). 

en annan återkommande fråga i det senaste decenniets diskussion om demokra-
tins tillstånd handlar om människors förtroende för politiska institutioner och för 
massmedier (norris, 1999). enligt vissa forskare är sjunkande förtroende för poli-
tiska institutioner ett uttryck för ett minskande socialt kapital, som i sin tur bedöms 



Valens mobiliserande kraft

143

vara avgörande för demokratins förmåga att fungera och dess kvalitet (putnam, 
2000). andra invänder mot denna slutsats och menar att sjunkande förtroende för 
politiker och politiska institutioner är ett uttryck för minskad auktoritetsbundenhet, 
framväxande postmaterialistiska värderingar och subjektivt välmående, vilket i sin 
tur hänger samman med ett starkare stöd för demokratin (Inglehart, 1999). Utifrån 
ett sådant perspektiv har det mindre betydelse ifall människor misstror politiska 
institutioner och medierna, så länge människor stödjer demokratin som styrelse-
skick. 

oavsett den diskussionen är det emellertid ett faktum att förtroende för politiker 
och politiska institutioner sjunkit under de senaste decennierna, med en viss ökning 
först under senaste år (holmberg & oscarsson, 2004). Det finns även tecken på 
sjunkande förtroende för medierna i såväl sverige som i andra länder (holmberg 
& Weibull, 2005; graber, 2006).

Frågan är emellertid hur förtroendet för politiska institutioner och medierna 
varierar beroende av om det är valår eller inte. att förtroendet för riksdagen tende-
rar att öka under valår vet vi sedan tidigare (holmberg & Weibull, 2005), och 
möjligen finns det en liknande effekt när det gäller förtroendet för medierna. 

Ytterligare en aspekt av intresse är människors partiidentifikation, vilket handlar 
om i vilken grad människor identifierar sig med och känner sympati för något givet 
parti. här har tidigare forskning visat att fler människor tenderar att identifiera sig 
under ett valår jämfört med icke-valår (holmberg, 1994, 1999). Det kan ses som 
en konsekvens av att partierna under valår anstränger sig mer för att kommunicera 
med medborgarna, samtidigt som medierna också utökar sin bevakning av politik 
och samhälle. mot bakgrund av tidigare forskning är syftet här inte i första hand 
att undersöka om valen har en mobiliserande kraft som yttrar sig i starkare partii-
dentifikation under valår, utan snarare att bygga vidare på tidigare mätningar av 
partiidentifikationen och dess förändringar. 

Den allra viktigaste aspekten handlar emellertid om i vilken grad människor kän-
ner sig nöjda med det sätt som demokratin fungerar. eftersom de allmänna valen 
utgör demokratins högtidsstund och det tillfälle då alla har jämlika möjligheter att 
påverka genom sina röster, borde fler känna sig nöjda med demokratins sätt att 
fungera under valår än under icke-valår. Demokratiskt sett vore det illavarslande 
om färre var nöjda med demokratin under perioder när de har som störst möjlig-
heter att påverka politiskt. 

sammantaget ska vi därför undersöka följande fyra hypoteser:

h1: Det politiska intresset är högre under valår än under icke-valår.

h2: nyhetskonsumtionen är högre under valår än under icke-valår.

h3: Förtroendet för politiska institutioner och för medieinstitutioner är  
 högre under valår än under icke-valår.
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h4: partiidentifikationen och nöjdheten med demokratins sätt att fungera 
 är högre under valår än under icke-valår. 

För att pröva dessa hypoteser kommer vi att använda oss av samtliga riks-som-
undersökningar som har genomförts sedan starten 1986. Under den perioden hölls 
allmänna val 1998, 1991, 1994, 1998 och 2002. Undersökningen täcker därmed 
20 år varav fem valår och femton icke-valår. Därmed ges en unik möjlighet att 
studera valens mobiliserande kraft över tid. 

Verkliga valårseffekter

Ju mer politiskt intresserade människor är, desto större är sannolikheten att de går 
och röstar. graden av politiskt intresse hänger också samman med exempelvis ny-
hetskonsumtion, politiska kunskaper och viljan att delta i olika aktiviteter vars 
syfte är att påverka politik och samhälle. graden av politiskt intresse kan därför ses 
som ett ”sammanfattande mått på hur väljarna ser på politiken” (bennulf & hed-
berg, 1999, sid. 105). om de allmänna valen mobiliserar människor politiskt bör 
det därför påverka graden av politiskt intresse. har då svenskarna ett större politiskt 
intresse under valår?

Figur 1 Politiskt intresse 1986-2005 (procent)

Kommentar: I figuren redovisas andelen svarspersoner som uppger att de är mycket eller ganska 
intresserade av politik.
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som framgår av figur 1 har det politiska intresset varit högre under valår jämfört 
med föregående år vid fyra av fem möjliga tillfällen.1 Det enda undantaget utgörs 
av 1988. nu behöver detta högre politiska intresse under valår givetvis inte enbart 
bero på att det var valår; även andra faktorer kan spela in. att det ändå är rimligt 
att se ökningen av det politiska intresset under valår som en valårseffekt framgår av 
att det är ovanligt att det politiska intresset ökar under år då inget val hålls. med 
andra ord: regeln är att det politiska intresset ökar under valår och att det sjunker 
mellan valen, samtidigt som det går att urskilja ett generellt sett sjunkande politiskt 
intresse under de senaste tio åren. 

nästa fråga är om människors användande av nyhetsmedier också påverkas av om 
det är valår eller inte, det vill säga om valen mobiliserar människors konsumtion av 
nyhetsmedier. enligt vår andra hypotes borde svaret vara jakande, men resultaten i 
figur 2 visar att sambanden är mer komplicerade än så.

Figur 2 Nyhetskonsumtion 1986-2005 (procent)

Kommentar: I figuren redovisas andelen regelbundna användare. För kvällstidningar omfattar det 
dem som läser åtminstone en kvällstidning minst tre dagar i veckan. För morgontidningar omfattar 
det dem som läser en morgontidning, lokal eller nationell, minst fem dagar i veckan. För nyheter i 
radio och TV omfattar det dem som tar del av åtminstone någon nationell nyhetssändning i public 
service-medierna eller TV4 dagligen.
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på en övergripande nivå visar resultaten att det inte finns något samband mellan 
människors nyhetskonsumtion och huruvida det är valår eller inte. när det gäller 
konsumtion av nationella nyheter i radio och tV finns ingen effekt överhuvudtaget 
kopplad till valåren. Detsamma kan sägas när det gäller läsning av morgontid-
ningar, där den långsiktiga trenden dessutom är sjunkande.

Den enda valårseffekt som kan urskiljas handlar om kvällstidningarna, vilket 
möjligen inte är särskilt förvånande.2 eftersom ungefär 70 procent av svenskarna 
bor i hushåll som prenumererar på någon morgontidning påverkas deras konsum-
tion av dessa tidningar inte särskilt mycket beroende på om det är valår. samma 
logik gäller radio- och tV-nyheterna som ständigt finns tillgängliga för nästan alla. 
Jämfört med dessa medier är konsumtionen av kvällstidningar dels mycket lägre, 
dels mer beroende av att det varje dag finns någon spännande eller uppseendeväck-
ande nyhet att rapportera om som kan locka människor att köpa dagens tidningar. 
Valrörelserna kan, åtminstone för vissa, fungera som en sådan kedja av spännande 
eller viktiga händelser som får dem att köpa kvällstidningar trots att de normalt sett 
inte gör det, eller att de köper kvällstidningarna oftare än annars. resultaten visar 
också att läsningen av kvällstidningar ökar i samband med fyra av de fem valår som 
ingår i vår studie. ökningarna är inte dramatiska, men om det går att urskilja någon 
valårseffekt ifråga om svenskarnas generella nyhetskonsumtion så handlar den om 
kvällstidningarna. men en brasklapp är givetvis att det inte behöver vara valrörel-
senyheterna som bidragit till valårseffekten. Det kan finnas andra nyhetshändelser 
som skapat det större intresset för kvällstidningsnyheter, men som bara av en slump 
sammanfaller med valåren.

enligt den tredje hypotesen kan vi förvänta oss att människors förtroende för 
politiska institutioner och för medierna ökar i samband med valår. med politiska 
institutioner syftar vi i det här sammanhanget på riksdagen, som är det enda natio-
nella politiska organ som människor röstar till på valdagen. Frågan är: ökar förtro-
endet för riksdagen och massmedier i samband med valåren?
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Figur 3 Förtroende för riksdagen, radio/TV samt dagspress 1986-2005 
(procent)

0

10

20

30

40

50

60

70

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

År

Procent

Riksdag

Dagspress

   Radio/TV

Valår  = 

2005

Kommentar: I figuren redovisas andelen som uppger mycket eller ganska stort förtroende för 
riksdagen respektive dagspressen och radio/TV. Frågan om förtroendet för riksdagen ingick inte i 
1987 års SOM-undersökning. Frågan om förtroendet för dagspressen och radio/TV ingick inte i 
1987 och 1988 års SOM-undersökningar.

resultaten visar att det finns en mycket tydlig elektoral valcykel när det gäller för-
troendet för riksdagen. Vid varje enskilt valår ökar förtroendet för riksdagen jämfört 
med föregående år, för att sedan sjunka igen året efter ett valår (holmberg, 1999).3 
Detta är den tydligaste valårseffekten hittills. någon liknande effekt går emellertid 
inte att urskilja när det gäller förtroendet för pressen och radio/tV. Vissa år ökar 
förtroendet, andra år sjunker det, men dessa förändringar har inget samband med 
om ifall det är valår eller inte.

Den sista hypotesen handlar om människors partiidentifikation och hur nöjda 
svenskarna är med demokratins sätt att fungera. här förväntar vi oss en ökning av 
andelen som säger sig vara anhängare av något parti liksom andelen som säger sig 
vara mycket eller ganska nöjda med demokratins sätt att fungera i samband med 
valåren. 
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Figur 4 Partiidentifikation och nöjdhet med den svenska demokratins sätt att 
fungera 1986-2005 (procent)

Kommentar: I figuren redovisas andelen som anger att de är ganska eller mycket nöjda med 
demokratin i Sverige samt svarspersoner som uppger att de är ganska eller mycket övertygade 
partianhängare.

Återigen är resultaten blandade. De ger ett mycket tydligt stöd när det gäller graden 
av partiidentifikation. även om den långsiktiga trenden i sverige liksom i många 
andra länder är att partiidentifikationen sjunker (schmitt & holmberg, 1995), så 
ökar den i samband med varje valår under perioden 1986-2005.4 när partierna 
anstränger sig för att kommunicera med medborgarna och när människor får möj-
lighet att påverka genom sin röst, då reagerar de genom att känna ökad identifika-
tion med något av partierna. Detta kan ses som ett hälsotecken, och som ett uttryck 
för att det lönar sig för partierna att anstränga i kommunikationen med väljarna.

Däremot finns det inget tydligt mönster i hur stor andel av svenskarna som är 
nöjda med den svenska demokratins sätt att fungera. I samband med vissa val ökar 
andelen för att sjunka i samband med andra. tyvärr började frågan om hur nöjda 
svenskarna är med demokratins sätt att fungera inte ställas förrän 1996, så här har 
vi inte tillgång till en lika lång tidsserie. resultaten bör därför tolkas med viss för-
siktighet. positivt ur ett normativt perspektiv är emellertid att trenden mellan 1996 
och 2001 var att allt fler sade sig vara nöjda med demokratins sätt att fungera, även 
om andelen har sjunkit något sedan dess. Frågan är om valet 2006 kommer lyckas 
mobilisera svenskarnas nöjdhet med demokratins sätt att fungera?
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mobiliserande valår

resultaten av analyserna visar att valåren i vissa avseenden har en mobiliserande 
förmåga och att det går att tala om valårseffekter. Det gäller graden av politiskt 
intresse, förtroende för riksdagen och partiidentifikation. Det finns kanske också 
en viss effekt när det gäller människors konsumtion av kvällstidningar. Däremot 
verkar det inte finnas något samband mellan valår och människors konsumtion av 
morgontidningar och tV, samtidigt som resultaten är blandade med avseende på 
valårens betydelse för hur nöjda svenskarna är med demokratins sätt att fungera.

Valåren tycks med andra ord mobilisera människor politiskt, men inte när det 
gäller medierna. att moderna valrörelser är medierade, att politiker är beroende av 
massmedierna för att nå ut till människor och att människor huvudsakligen hämtar 
information om politik och samhälle från massmedierna, verkar i detta avseende ha 
mindre betydelse. 

samtidigt ska det påpekas att de mått vi har på människors nyhetskonsumtion 
och förtroende för medierna är tämligen grova och generella. De säger exempelvis 
ingenting om hur noga människor läser morgon- eller kvällstidningarna och de gör 
heller inte skillnad mellan olika medier. Inte heller mäter de hur intensivt män-
niskor följer nyheter om politik. Det är därför fullt möjligt att människor följer 
nyhetsflödet om politik extra mycket under valår utan att det visar sig i hur ofta de 
tar del av olika nyhetsmedier på ett mer generellt plan, och att förtroendet för 
vissa medier påverkas mer av att det är valår än förtroendet för andra medier. Det 
bör också påpekas att människors attityder till medierna påverkas av en rad andra 
händelser än val, särskilt dramatiska händelser som terrorattackerna mot Usa 2001 
och tsunamikatastrofen 2005. 

tills vidare är vår slutsats ändå att valåren mobiliserar människor politiskt, men 
inte när det gäller medierna. en given följdfråga är förstås vilka som mobiliseras 
under valår, det vill säga vad som utmärker de människor som exempelvis har ett 
högre politiskt intresse och ett större förtroende för riksdagen under valår jämfört 
med icke-valår. Det är emellertid ämnet för en annan analys än den här.
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noter

1 1990-1991, n=3121, t=-1,14, p <.25; 1993-1994, n=3523, t=-2,28, p<.02; 
1997-1998, n=5261, t=-4,00, p < .00; 2001-2002, n=7088, t=-2,83, p <.00.

2 1990-1991, n=3155, t=-3,25, p <.00; 1993-1994, n=3561, t=-1,52, p<.13; 
1997-1998, n=5315, t=-1,38, p < .00, 2001-2002, n=7247, t=-3,32, p <.00.

3 1990-1991, n=3095, t=-3,59, p <.00; 1993-1994, n=3530, t=-13,37, p<.00; 
1997-1998,n=5245,t=-6,68, p < .00, 2001-2002, n=7019, t=-2,42, p <.00.

4 1987-1988, n=3059, t=-1,89, p <.00;1990-1991, n=2873, t=-8,89, p <.00; 
1993-1994, n=3431, t=-4,51, p<.00; 1997-1998, n=5245, t=-6,68, p < .00, 
2001-2002, n=6840, t=-6,26, p <.00.
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