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Unga röster i valet 2014 
Är du förstagångsväljare i årets allmänna val den 14 september? Då är du en av de cirka 450 000 
unga som för första gången har möjlighet att vara med och påverka och därmed utnyttja din 
demokratiska rättighet. 

Har du ännu inte hunnit fylla 18 år senast på valdagen har du kanske haft möjlighet att delta i 
Skolval 2014. Högstadie- och gymnasieelever på cirka 1750 skolor runt om i Sverige deltar i det 
så kallade skuggvalet, vars syfte är att väcka ungdomars politiska intresse samt utgöra en viktig 
fingervisning för partierna om hur de ska ta tillvara kommande års potentiella väljare. 

A. Ungas väljarbeteende 

Klicka på: 
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=4657&grupp=20733&artikel=5796752
&playaudio=4870262 ( Val 2014 Sveriges Radio P3 20140228) ”Sanna Drysén: 
Förstagångsväljare osäkra inför valet” Radioinslag på 2:25 min. 

1. Hur stor andel av den totala väljarkåren utgör de unga väljarna mellan 18-29 år? 

2. Väljare äldre än 65 år är en grupp som ökar och väntas utgöra 26% av den totala 

väljarkåren i riksdagsvalet. Vilken betydelse har detta för partierna? 

3. Henrik Ekengren Oscarsson är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och 

expert på ungas väljarbeteende. Enligt honom är osäkerheten och rörligheten större i den 

unga väljargruppen. Vad tror du kan vara anledningen till detta? 

4. Enligt Ekengren Oscarsson är unga väljare också mera trendkänsliga än äldre väljare. 

Partier som går starkt framåt i opinionen går ännu mera framåt bland unga väljare. Vad 

tror du att detta kan bero på? 

 

B. Partiernas strategier för att locka unga väljare 

Vad säger partierna? 

Klicka på: http://www.dn.se/valet-2014/sa-forsoker-partierna-na-unga-valjare/ (DN 20140902) 
”Emma Löfgren: Så försöker partierna nå unga väljare” 

5. Flera av de tillfrågade riksdagspartierna uppger att de låter sina ungdomsförbund sköta 

mycket av informationsarbetet. Varför väljer partierna denna strategi? 

6. Vilka är de vanligaste vägarna för att nå ut till ungdomar och förstagångsväljare? 

7. På vilka vägar har du fått partipolitisk information inför valet 2014? 

8. Vilka politiska frågor väljer partierna att lyfta fram i mötet med unga och 

förstagångsväljare?  

9. Är det rätt typ av frågor som partierna valt att lyfta fram? Motivera. 
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Vad säger de unga? 

Klicka på: http://www.almedalen.net/nyheter-fran-tt/unga-rostar-oftare-an-vad-manga-tror 
(Almedalen 2014 Nyheter från TT) ” Unga röstar oftare än vad många tror” 

10. Enligt Richard Öhrvall, doktorand i statsvetenskap vid Linköpings universitet, tenderar 

unga generellt att rösta mer åt vänster. Vad tror du att detta kan bero på? 

11. Vilka partier tenderar unga kvinnor att rösta på? 

12. Vilka partier tenderar unga män att rösta på? 

13. Vad tror du kan vara olika anledningar till att unga män och kvinnor uppvisar en skillnad i 

sina partisympatier? 

14. I artikeln nämns tankar om framtida möjligheter till internetröstning. Vad anser du om en 

sådan möjlighet? 

 

C. Bör rösträttsåldern sänkas? 

När allmän och lika rösträtt infördes år 1919 var rösträttsåldern 23 år. Sedan dess har 
åldersgränsen flyttas neråt stegvis. Vid de allmänna valen 1975 praktiserades för första gången 
den 18-årsgräns som fortfarande gäller. Är det kanske åter dags att se över och eventuellt justera 
ner rösträttsåldern till 16 år? 

Klicka på: http://www.dn.se/debatt/dagens-16-aringar-har-vad-som-kravs-for-att-fa-
rosta/  

(DN 20130729) ”Patrik Lindenfors: Dagens 16-åringar har vad som krävs för att få rösta” 

15. I vilket svenskt val får 16-åringar redan nu rösta? 

16. Vilken åldersgräns rekommenderar Europarådet för rösträtt till EU-valet? 

17. Samhället förändras i en snabb takt och unga lever mitt i nuet. Varför är detta faktum 

viktigt att ta hänsyn till, enligt Lindenfors, när man diskuterar en 16-års gräns? 

18. På vilket sätt används intellektuell kapacitet som ett argument? 

19. Vilka argument mot en 16-årig rösträtt framförs i artikeln? 

20. Vilka argument för respektive mot en sänkt rösträttsålder från 18 till 16 år har du? 
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