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Instans 
Valnämnden 

 

 

Valnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 

Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 15 april 2019 kl. 

18:00 

Valnämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden som 

avser myndighetsutövning eller sekretess) 

 

Ulla Krok 
Valnämndens Ordförande 

Saier Yousef 
Valledare  

 

 

Förhinder anmäls alltid till Saier Yousef, 033 357069 eller via e-post: 

saier.yousef@boras.se 



Borås Stad 
Datum 

2019-04-11 
 Sida 

2(2) 

 

 

 

Ärende  

1.  Justering 
  

 

2.  Allmänhetens frågestund 
 

 

3.  Godkännande av röstmottagare för förtidsröstningen vid valet 
2019. 
Dnr 2019-00016 1.4.3.2 

 

4.  Godkännande av röstmottagare för valdagen vid EU-valet 2019.  
Dnr 2019-00017 1.4.3.2 

 

5.  Godkännande av personal som ska arbeta som ambulerande 
röstmottagare vid valet till Europaparlamentet 2019. 
Dnr 2019-00018 1.4.3.2 

 

6.  Slutrapport för ett ökat valdeltagande vid det allmänna valet 2018.  
Dnr 2019-00019 1.4.3.1 

 

7.  Ersättning till röstmottagare som tjänstgör i valet till 
Europaparlamentet 2019.  
Dnr 2019-00020 1.4.3.2 

 

8.  Ersättning till tjänstepersoner i Borås Stad som hjälper till med 
valet utöver sin ordinarie tjänst 
Dnr 2019-00025 1.4.3.2 

 

9.  Delegation till valledare att tillsätta och ändra röstmottagare vid 
behov. 
Dnr 2019-00021 1.4.3.2 

 

10.  Transport av röster på måndagen den 27 maj efter valdagen samt 
på onsdagen den 29 maj till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
Dnr 2019-00026 1.4.3.2 

 

11.  Inkomna skrivelser  
 

 

12.  Övrigt  
  

 

13.  Nästa Sammanträde  
 

 

 



Valnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Saier Yousef 
Handläggare 
033 357069 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-04-15 
Instans 

Valnämnden 
Dnr VAL 2019-00016 1.4.3.2 

Godkännande av röstmottagare för förtidsröstningen 

vid valet till Europaparlamentet 2019 

Valnämndens beslut 

Godkänna de angivna namnen som röstmottagare för förtidsröstningen vid 

valet till Europaparlamentet 2019.     

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Valnämndens kansli arbetar med att rekrytera cirka 100 röstmottagare som ska 

tjänstgöra under förtidsröstningsperioden från 8 maj till 26 maj. Några 

röstmottagare kommer att arbeta som ambulerande röstmottagare.          

Beslutsunderlag 

1. Excelfil med namn av samtliga röstmottagare.

Ulla Krok 

Ordförande 

Saier Yousef 

Valledare 
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501 80 Borås 
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Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Saier Yousef 
Handläggare 
033 357069 
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Datum 

2019-04-15 
Instans 

Valnämnden 
Dnr VAL 2019-00017 1.4.3.2 

Godkännande av röstmottagare för valdagen vid valet 

till Europaparlamentet 2019.  

Valnämndens beslut 

Godkänna de angivna namnen som röstmottagare för valdagen vid valet till 

Europaparlamentet 2019.      

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Vid valdagen tjänstgör ca 500 röstmottagare. Kommunen har 83 valdistrikt som 

röstmottagarna, på varje valdistrikt ska det finnas mellan 6-7 röstmottagare.

Ulla Krok 

Ordförande Saier Yousef 

Valledare 
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Kungsgatan 55 
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Saier Yousef 
Handläggare 
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Datum 

2019-04-15 
Instans 

Valnämnden 
Dnr VAL 2019-00018 1.4.3.2 

Godkännande av personal som ska arbeta som 

ambulerande röstmottagare vid valet till 

Europaparlamentet 2019. 

Valnämndens beslut 

Godkänna de angivna namnen som ambulerande röstmottagare vid valet till 

Europaparlamentet 2019.       

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Ambulerande röstmottagning används vid valet för väljare som på grund av 
sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder själva inte kan ta sig till ett 
röstmottagningsställe får om de begär det lämna sina röster i bostaden till 
särskilt förordnade röstmottagare, så kallade ambulerande röstmottagare.

Beslutet expedieras till 

1. De valda ambulerande röstmottagarna.

Ulla Krok 

Ordförande 

Saier Yousef 

Valledare 
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Saier Yousef 
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Datum 

2019-04-15 
Instans 

Valnämnden 
Dnr VAL 2019-00019 1.4.3.1 

Slutrapport för ett ökat valdeltagande vid det allmänna 

valet 2018.  

Valnämndens beslut 

Godkänna att uppdraget avslutas och att ärendet läggs till handlingarna.      

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Efter det allmänna valet skrevs en rapport i syfte att återspegla vilka insatser 

projektet för att öka valdeltagandet genomförde och därefter hjälpa framtida 

arbeten. 

Projektet pågick under perioden 2 februari 2018 – 1 februari 2019. Efter 

projektperioden skickades en redovisning av projektets insatser och kostnader 

till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 

Valnämnden har sedan tidigare tagit del av redovisningar av projektet och 

valdeltagandet från det allmänna valet 2018. I den informationen som 

framkommit har valdeltagandet visats positivt generellt, men främst utifrån 

projektets målgrupper. Målgruppen förstagångsväljare ökade med 7,1 

procentenheter och var den målgruppen som redovisade högst ökning i 

valdeltagandet. 

Projektrapporten och projektredovisningen till Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor blev den 12 mars 2019 godkänd. Projektet som pågick 

under perioden 2 februari 2018 – 1 februari 2019 kan nu betraktas som avslutat. 

Projektrapporten finns att hämta på Valnämndens kansli eller på projektets sida 

på Borås Stads webbsida; www.boras.se/val 

Beslutsunderlag 

1. Slutrapport, Projekt #klartjagskarösta för ett ökat valdeltagande vid det

allmänna valet 2018.

Beslutet expedieras till 

1. Stratsys i Borås Stad
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Ulla Krok 

Ordförande 

Saier Yousef 

Valledare 



Uppdragsgivare: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

Framtagen av: Ludvig Ahlstrand, Projektsamordnare, 
Valnämndens kansli, Borås Stad 

RAPPORT 

Datum 

2019-02-26 

Projektet – Öka 

valdeltagandet 
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Projektet – Öka valdeltagandet 

Sammanfattning 

Under perioden 2 februari 2018 – 1 februari 2019, pågick ett projektuppdrag i 

Borås Stad av uppdragsgiven Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor. Projektets syfte var att öka valdeltagandet i följande 

målgrupper: 

 Områden med lågt valdeltagande

 Personer med funktionsnedsättning

 Förstagångsväljare

 Utrikesfödda som tidigare inte röstat i Sverige

Uppdragstagaren var Valnämnden i Borås Stad som ansvarade för 

genomförandet av projektet. Parallellt med detta uppdrag fanns ett 

Kommunfullmäktigebeslut att ta fram strategier för ett ökat valdeltagande inom 

de angivna målgrupperna. 

I uppdraget från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor erhöll 

Borås Stads Valnämnd ett bidrag på 500 000 kronor för att genomföra 

projektet.  

Tillsammans med Arbetslivsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden och 

Kulturnämnden skapade Valnämnden en projektgrupp, som aktivt arbetade 

med strategier och insatser för att öka valdeltagandet i projektets målgrupper. 

Efter det allmänna valet 2018 framkom starka ökningar i valdeltagandet bland 

målgrupperna. Vissa målgrupper redovisade stora skillnader jämfört med 

föregående val, medan andra hade svårare att redovisa någon förändring alls. 

En trolig anledning till varför det var svårt att redovisa förändringar bland vissa 

målgrupper berodde på målgruppernas förutsättningar, att målgruppen inte 

tydligt kunde utmärkas i röstlängderna. Sammantaget efter det framkomna 

resultatet i valdeltagandet och efter utvärderingar av insatser går det att påstå att 

det finns ett samband mellan ett ökat valdeltagande och ett projekt för att öka 

valdeltagandet.  

Den här rapporten kommer fokusera på att återspegla rekommendationer och 

beskrivningar av insatser med utgångspunkt från uppdraget från MUCF och 

Kommunfullmäktige. 
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Projektet – Öka valdeltagandet 
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Projektet – Öka valdeltagandet 

1 Bakgrund 

Borås Stad ansökte om bidrag från Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor (MUCF) i syfte att genomföra ett projekt för att öka 

valdeltagandet inom målgrupperna personer med funktionsnedsättning, 

förstagångsväljare, utrikesfödda som tidigare inte röstat i Sverige samt även 

fokusera på områden som tidigare visat ett lågt valdeltagande. MUCF godkände 

ansökan och betalade ut ett bidrag på 500 000 kronor för att genomföra 

projektet. Projektet startade den 1 februari 2018 och avslutades den 2 februari 

2019. 

Ett halvår innan bidraget från MUCF beviljades togs ett beslut i Borås 

Kommunfullmäktige. Beslutet innebar att Valnämnden skulle ta fram en 

strategi och arbeta för ett ökat valdeltagande i det allmänna valet 2018 och i 

Europaparlamentsvalet 2019.  

En strategi för ett ökat valdeltagande togs fram av en projektgrupp som bestod 

av representanter från olika förvaltningar i Borås Stad. Representanterna hade 

fått i uppdrag av sina nämnder att ta fram strategier för ett ökat valdeltagande. 

Av strategierna framkom tre målgrupper som behövde ett särskilt fokus. Dessa 

målgrupper var områden med lågt valdeltagande, förstagångsväljare och 

utrikesfödda som tidigare inte röstat i Sverige. Under ett sammanträde i 

Valnämnden presenterades strategierna och samtidigt som Valnämnden 

beslutade om strategierna lades det till en ytterligare målgrupp, personer med 

funktionsnedsättning. 

Projektgruppen tog fram insatser för att nå grupperna. Insatserna kunde variera 

från att vara specifika till att vara generella, som riktades mot en eller flera 

målgrupper.  

Ett exempel på en av de specifika insatserna var utbildningarna om demokrati 

och valsystemet som i första hand riktade sig mot områden med lågt 

valdeltagande, men även målgrupperna personer med funktionsnedsättning och 

utrikesfödda som tidigare inte röstat i Sverige. Mer om utbildningsinsatsen går 

att läsa i Bilaga 1 – Rapport om utbildningsinsatsen ”Rusta dig inför valet”.  

En annan insats var informationskampanjen #klartjagskarösta, den var generell 

och riktades mot alla projektets målgrupper. Mer information om 

informationskampanjen finn i Bilaga 2 – Kommunikationsplanen. 



Borås Stad 
Datum 

2019-02-26 
Sida 

5(23) 

Projektet – Öka valdeltagandet 

2 Uppdrag och syfte 

Uppdraget att arbeta med ett ökat valdeltagande under perioden 1 februari 2018 

– 2 februari 2019 framkom enligt beslut från Myndigheten för ungdoms- och

civilsamhällesfrågor. Uppdragets mål var att uppnå ett ökat valdeltagande för

målgrupperna förstagångsväljare, personer med funktionsnedsättning,

utrikesfödda som tidigare inte röstat i Sverige samt även fokusera på insatser för

att öka valdeltagandet i socioekonomiskt utsatta områden. Dessa grupper och

områden har sedan tidigare rapporter och utdrag av valdeltagande visat ett lägre

valdeltagande än genomsnittet, både nationellt och på kommunal nivå.

Målgrupperna har sedan tidigare visat ett lägre valdeltagande än det 

genomsnittliga valdeltagandet i Borås. Det var viktigt att öka valdeltagandet för 

dessa väljargrupper eftersom en ökad representativitet bland olika väljargrupper 

ger valet som helhet en starkare legitimitet. 

Syftet med uppdraget var att nå ut till målgrupperna och därefter höja 

medvetenheten och förtroendet för valet. Det skulle sedermera öka väljarnas 

förutsättningar och öppna upp möjligheterna för att använda sin demokratiska 

rättighet, att rösta. 
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Projektet – Öka valdeltagandet 

3 Tidigare arbeten med ökat valdeltagande 

Sedan att valdeltagandet minskade markant i slutet på 90-talet såg inte väljarna i 

Borås en ökning av valdeltagandet förens det allmänna valet 2006, ökningen 

2006 var liten och redovisades till 0,9 procentenheter. I det allmänna valet 2010 

hade ökningen vuxit markant och i valet till Riksdagen ökade valdeltagandet 

med hela 2,9 procentenheter i Borås.  

Valnämnden i Borås Stad hade under de allmänna valen 2006 och 2010 haft i 

uppdrag att arbeta med insatser för ett ökat valdeltagande. Gemensamt för 

dessa satsningar var bland annat ett fokus på målgruppen förstagångsväljare.  

Inför supervalåret 2014 beslutade Valnämnden att endast arbeta med att 

anordna och administrera val under verksamhetsåret. Efter det allmänna valet 

2014 ökade valdeltagandet, men ökningen var inte i närheten av ökningarna i de 

allmänna valen 2006 eller 2010. Som högst ökade valdeltagandet med 0,4 

procentenheter i valet till Kommunfullmäktige.  

I nedanstående stapeldiagram går det att se en trend hur valdeltagandet i Borås 

har sett ut under de senaste Riksdagsvalen. Stapeldiagrammets lodräta axel är 

justerad till intervallet 80 – 90, som anges i procent i syfte att enklare kunna se 

skillnader. Statistiken är tagen från Bilaga 4 – Områden med lågt valdeltagande och 

samlad statistik. Det går tydligt att se att ökningen i Borås har stannat upp i 

Riksdagsvalet 2014. 
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4 Arbetet med ett ökat valdeltagande 

I rubrikerna 4.1–4.4 beskrivs de fyra olika målgrupperna, en förklaring till 

varför projektgruppen riktade insatser till målgrupperna och vilka insatser som 

genomfördes.  

En generell insats som genomfördes var informationskampanjen 

#klartjagskarösta, som tog fram budskap till respektive målgrupp. Mer om 

informationskampanjen går att läsa i Bilaga 2 – Kommunikationsplanen.  

Sociala medier så som Facebook, Instagram, Twitter och en blogg användes 

bland annat för att få ut informationskampanjens budskap. Det användes ett 

särskilt konto på sociala medier som endast riktar sig till valet med syfte att 

förmedla denna information. Via Borås Stads sociala medier utgick även en del 

information om valsystemet, demokrati, olika evenemang och information från 

#klartjagskarösta-kampanjen. 

Webbsidan för projektet #klartjagskarösta användes som en källa för att hitta 

information om det allmänna valet och projektet, men även som ett generellt 

medel för att sprida information och övergripande påverka samtliga 

målgrupper. Under perioden augusti – september 2018 hade sidan 10 959 

visningar. 

Efter det allmänna valet 2018 fortsatte projektet med utvärderingar från insatser 

och likartat arbete. Utöver detta arbete genomfördes en mellanvalsinsats. 

Insatsen var en kort animerad informationsfilm som fokuserade på vikten att 

rösta. Filmen var lokalt förankrad och riktades mot målgrupperna personer med 

funktionsnedsättning, utrikesfödda som tidigare inte har röstat i Sverige och 

förstagångsväljare. I filmen fanns det en riktning mot kommande val där lokala 

exempel från politiska beslut som påverkar vardagen användes för att ge tittaren 

en bild över hur politiska beslut påverkar vardagen. Dessa exempel hade en 

förankring till Europaparlamentet eftersom EU-valet 2019 var det valet som var 

aktuellt under mellanvalsperioden.  

https://www.boras.se/klartjagskarosta
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 Målgruppen: områden med lågt valdeltagande 

I det allmänna valet 2014 redovisade Borås ett valdeltagande under det 

nationella genomsnittet. Borås hade även områden som visade ett särskilt lågt 

valdeltagande. Dessa områden syns i figuren som visas nedan och redovisas 

även i Bilaga 4 – Områden med lågt valdeltagande och samlad statistik. 

Områdena som visas i den röda färgen i den nedre delen av det liggande 

stapeldiagrammet motsvarar de valdistrikt som hade lägst valdeltagande i valet 

till Kommunfullmäktige i Borås 2014. Den gula stapeln motsvarar det 

genomsnittliga valdeltagandet i Borås medan de gröna staplarna motsvarar de 

områdena med högst valdeltagande. Skillnaden mellan valdistriktet med högst 

och lägst valdeltagande är markant, 41,99 procent skiljer dessa valdistrikt. 

Områden som visade ett specifikt lågt valdeltagande i det allmänna valet 2014 

var Hässleholmen, Sjöbo, Norrby & Hulta. Dessa områden är även 

socioekonomiskt utsatta områden. Detta var en stor anledning till varför 

områden med lågt valdeltagande blev en satsning i projektet öka valdeltagandet. 

I Bilaga 4 – Områden med lågt valdeltagande och samlad statistik finns statistik från 

områden med lågt valdeltagande baserat på valdeltagandet i det allmänna valet 

2014 och det allmänna valet 2018. 
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Det valdistrikt som hade lägst valdeltagande i det allmänna valet 2014 var 

Hässleholmen-Alnen som visade ett valdeltagande på 50,5 procent i valet till 

Kommunfullmäktige. Hässleholmen var det området i Borås som hade lägst 

valdeltagande i det allmänna valet 2014. Området bestod av valdistrikten 

Hässleholmen-Fjärding, Hässleholmen-Alnen, Hässleholmen-Boda & 

Hässleholmen Norra. Totalt hade området ett genomsnitt i valdeltagandet på 

61,3 procent i det allmänna valet 2014.  

4.1.1 Insatser 

Särskilda satsningar genomfördes i form av utbildningar som anordnades i 

Borås fullmäktigesal med information om valsystemet, demokrati och varför 

det är viktigt att rösta. Utbildningarna riktades mot mötesplatser och 

verksamheter som har en vardaglig kontakt med invånarna i områdena med lågt 

valdeltagande. Satsningen grundade sig i att nå ut till lokala och centrala 

verksamheter som sedermera skulle sprida informationen vidare till områdena, 

baserat på verksamheternas kompetens och förutsättningar. En mer detaljerad 

beskrivning om satsningen finns i Bilaga 1 – Rapport om utbildningsinsatsen ”Rusta 

dig inför valet”. 

Stadsdelsdagarna var också en satsning för områden med lågt valdeltagande. I 

Borås anordnas årligen dagar för vissa bostadsområden, projektet deltog endast 

på de områdena som hade lågt valdeltagande. Dessa var Hej Hulta, 

Hässlefesten, Norrbydagen och Sjöbodagen. Under områdesdagarna hade 

projektgruppen en plats och delade ut material såsom ballonger, pins och 

häften samtidigt som informationskampanjens posters och roll-ups visades upp. 

Projektgruppen svarade även på frågor om rösträtt, sätt att rösta och generella 

valfrågor. 

En annan insats var informationskampanjens valambassadörer. Lokalt kända 

personer agerade som kampanjens ansikten samtidigt som de gav en personlig 

motivation till varför de röstar. Valambassadörerna på områdena med lågt 

valdeltagande var även lokalt kända personer på områdena. Under 

stadsdelsdagarna märktes uppskattningen i områdena. Väljarna i områdena 

kände igen valambassadörerna och kunde relatera till deras budskap om varför 

de röstade. Det var aldrig något krav att valambassadörerna fysiskt skulle 

närvara på stadsdelsdagarna, men vissa var med och pratade om demokrati 

samt svarade på frågor från allmänheten. 

 Målgruppen: personer med funktionsnedsättning 

Personer med funktionsnedsättning identifierades som en målgrupp i projektet 

på grund av efterfrågan om att arbeta med området, både från politiskt håll men 

även från ett allmänt intresse. Rapporten Valdeltagande bland personer med 

funktionsnedsättning var hjälpsam i arbetet att kartlägga hur projektgruppen skulle 

arbeta med insatser till målgruppen. Genom kommunens 

funktionshinderskonsulent har projektet lyckat sprida tillgänglig information 

både genom ett externt och internt kontaktnät. 
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4.2.1 Insatser 

En av insatserna till målgruppen personer med funktionsnedsättning var 

cirkelutbildningar som genomfördes av Studieförbundet Vuxenskolan på 

Träffpunkt Simonsland, som är en mötesplats i centrala Borås. 

Cirkelutbildningen riktade sig till personer med kognitiva svårigheter. På 

utbildningarna deltog 12 personer och efter en utvärdering av insatsen har det 

framkommit att alla deltagarna röstade. 

En annan insats var riktad mot synskadade på Fristads Folkhögskola och elever 

på svenska för invandrare, det var en stor föreläsning om rösträtt, sätt att rösta 

och vikten av att rösta. Andra elever på folkhögskolan var även välkomnade att 

lyssna och ställa frågor under föreläsningen. Vid slutet av föreläsningen hölls en 

frågestund, de flesta var intresserade av olika sätt att rösta samt frågor som 

berörde möjligheten att rösta digitalt. 

En informationsinsats gick genom informationskampanjen, som omfattade 

målgruppen personer med funktionsnedsättning, eftersom det fanns en 

valambassadör som var känd för målgruppen och därefter kunde påverka 

gruppen positivt. Valambassadörens posters hängdes även upp på boenden och 

liknande verksamheter i syfte att nå så många i målgruppen som möjligt. 

En ytterligare satsning var ett brevutskick till samtliga brukare inom Vård- och 

äldreförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen. Utskicket gick till ungefär 

4500 mottagare. Informationen i brevet var tydligt utformad och informerade 

om alternativa sätt att rösta. Det handlade om hur personerna kunde gå tillväga 

för att få hjälp genom budröstning eller ambulerande röstmottagning samt vem 

de skulle kontakta ifall någon fråga skulle uppstå. Eftersom ambulerande 

röstmottagning var nytt till det allmänna valet 2018 var det viktigt att så många 

som möjligt inom den potentiella mottagargruppen kunde få tillgång till 

informationen. Det var svårt att kartlägga insatsens påverkan annat än den 

uppskattning som framkom när de ambulerande röstmottagarna hade varit ute 

hos väljarna. Det var tydligt att informationsbrevet hade gjort väljare mer 

medvetna om olika sätt att rösta. 

 Målgruppen: förstagångsväljare 

Enligt uppgifter efter en räkning i röstlängderna låg valdeltagandet på 74,9 

procent bland förstagångsväljare i valet till Kommunfullmäktige i Borås 2014. 

En majoritet av alla förstagångsväljare blir röstberättigade på grund av att de 

uppnått ålderskravet som ställs för att rösta. I denna grupp ingår personer i 

åldersgruppen 18 – 24 år, dessa väljare har genom sin skola fått information om 

samhället. I vissa skolor anordnades även skolval som gav eleverna kunskap om 

hur det praktiskt går till att rösta.  

4.3.1 Insatser 

De specifika insatserna som anordnades för målgruppen var en kortfilm och en 

insatsguide, dessa arbetades fram av unga sommarjobbare som ingick i det 

kommunala projektet Unga Kommunutvecklare 2018. Åldersspannet på de 

unga sommarjobbarna var 15-17 år. De unga kommunutvecklarnas ålder gav de 

ett perspektiv som ansågs passande för målgruppen förstagångsväljare.  
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Filmen innehöll ungas budskap på demokrati kopplat till kampanjen 

#klartjagskarösta. De unga kommunutvecklarna filmade sig själva med budord 

de hade tagit fram. Filmen användes av kommunens sociala medier och fick en 

bra spridning med ungefär 10 000 visningar. Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

i Borås Stad förfogar över filmen och kan visa filmen ifall det föreligger behov. 

Insatsguiden togs fram av unga kommunutvecklare med hjälp av en 

undersökning de genomförde på ett område med högt valdeltagande och ett 

område med lågt valdeltagande. De unga kommunutvecklarna tog sedan 

ställning till resultatet och arbetade fram en guide utifrån deras perspektiv som 

ungdomar. De flesta insatser som föreslogs i insatsguiden var i många fall redan 

genomförda. Det gav de genomförda insatserna ett bekräftelseperspektiv 

utifrån de ungas synpunkter, vilket var positivt för målgruppen och insatserna. 

Informationskampanjen #klartjagskarösta hade även en specifik inriktning för 

målgruppen förstagångsväljare. Några av projektets valambassadörer var 

förstagångsväljare och deras material spreds på skolorna runt om i kommunen 

genom posters och informationshäften. I kampanjen släpptes även en kort film 

med alla valambassadörer, som spelades på skolornas digitala skärmar, på 

infartsskyltar i staden och på matvarubutiker. Filmen spelades även på stora 

skärmar under de två sommartorsdagarna som var närmast valet. 

Sommartorsdagarna är ett musikevenemang med tusentals besökare på stora 

torget i Borås som inträffar på torsdagarna under sommaren. 

Utöver dessa insatser användes sociala medier frekvent på plattformar som 

Facebook, Instagram, Twitter och via blogg. Det var en tidig strategi för att nå 

ut till unga väljare genom plattformar på sociala medier. Det kunde handla om 

att sprida kampanjmaterial, information om olika sätt att rösta, nya frågor om 

valsystemet inför valet och vikten av att rösta. 

 Målgruppen: utrikesfödda som tidigare inte röstat i Sverige 

Till skillnad från målgruppen förstagångsväljare kan målgruppen utrikesfödda 

som tidigare inte röstat i Sverige ha röstat i ett val innan, men då inte i Sverige. 

Det kan handla om att dessa väljare har röstat i ett annat land med ett annat 

valsystem eller en annan demokratisk struktur. Information om valsystemet, 

rösträtt och sättet att rösta är centralt för målgruppen utrikesfödda som tidigare 

inte röstat i Sverige. 

4.4.1 Insatser 

En av insatserna för målgruppen utrikesfödda som tidigare inte röstat i Sverige 

var kontinuerliga utbildningar på Boråsregionens etableringscenter. Valledaren 

på Valnämndens kansli i Borås Stad kan prata arabiska, kurdiska och engelska 

flytande och har kunnat föra utbildningar på dessa språk. Deltagarna har angett 

att det varit positivt att få informationen på sitt moderspråk. Det har varit 

viktigt att kunna förmedla information om valet på flera språk i syfte att 

undvika missförstånd. 

En annan insats var en stor föreläsning på Fristads Folkhögskola för personer 

med funktionsnedsättning och klasser med svenska för invandrare. Efter 
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föreläsningen genomfördes en specifik extraföreläsning på arabiska till eleverna 

på svenska för invandrare.  

Projektgruppen har även satsat på att skriva ut mycket av det material som 

Valmyndigheten har översatt, för att sedan ta med och använda materialet på 

stadsdelsdagarna och andra evenemang. Det har varit användbart när det 

funnits språkliga svårigheter att kunna förmedla informationen på andra språk. 

På nationaldagsfirandet i stadsparken närvarade projektet för att svara på frågor 

och sprida information om det allmänna valet. Under firandet fick de nyblivna 

medborgarna en presentpåse med allmän information och annat. Påsen innehöll 

även information om valet och demokrati. Familjerna och vännerna som inte 

var svenska medborgare fick även information om att de kunde ha rösträtt till 

valet i Kommun- och Landstingsfullmäktige, vilket upplevdes positivt. 

En ytterligare insats var stadsdelsvärdarna som deltog på 

demokratiutbildningarna i fullmäktige. Stadsdelsvärdarna vidareutbildades även 

för att enklare kunna svara på frågor ute på områdena. Stadsdelsvärdarna var 

anställda av Arbetslivsförvaltningen i Borås med olika språkkompetenser. På 

områdesdagarna och under stadsdelsvärdarnas ordinarie verksamhet i områdena 

bidrog stadsdelsvärdarna främst med att prata om valet, men även att sprida 

kampanjmaterialet. 

5 Resultat och tolkning 

Precis som det nationella genomsnittet i valdeltagandet ökade så ökade även 

valdeltagandet i Borås i alla tre valen 2018. Samtliga procentangivelser och 

redogörelser är avrundningar utifrån röstlängdernas information, en 

sammanställning av röstlängderna finns även i Bilaga 4 – Områden med lågt 

valdeltagande och samlad statistik. I tabellen redogörs valdeltagandet i det allmänna 

valet 2014, det allmänna valet 2018 och skillnaden mellan valen i 

procentenheter. 

Valdeltagande Borås Riksdag Kommun Landsting 

Allmänna valet 2014 84,9 % 82,1 % 81,8 % 

Allmänna valet 2018 86,4 % 83,4 % 82,9 % 

Skillnad i procentenheter till valet 2018 1,55 1,33 1,03 

 I valet till Riksdagen ökade valdeltagandet med 1,55 procentenheter, medan 

den nationella ökningen var på 1,38 procentenheter, i jämförelse med 

föregående val 2014.  

I valet till Kommunfullmäktige ökade valdeltagandet med 1,33 procentenheter, 

medan den nationella ökningen var på 1,28 procentenheter, i jämförelse med 

föregående val 2014. 

I valet till Landstingsfullmäktige ökade valdeltagandet med 1,03 procentenheter, 

medan den nationella ökningen var på 1,31 procentenheter, i jämförelse med 

föregående val 2014. 
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Som redogörs ovan går det att se att ökningen i Borås är större än det nationella 

genomsnittet i valet till Riksdagen och Kommunfullmäktige, medan ökningen 

av valdeltagandet till Landstingsfullmäktige är mindre än det nationella 

genomsnittet.  

I Bilaga 1 – Rapport om utbildningsinsatsen ”Rusta dig inför valet” anges praktiska 

tillvägagångsätt, metoder och omfattning baserats på hur den 

informationsinsatsen genomfördes. Det framgår specifikt vilket fokus som 

funnits och av detta skulle även antas kunna bidragit till ett ökat valdeltagande 

för de områdena och verksamheterna utbildningen riktades mot. Främst 

berördes områdena med lågt valdeltagande, men även målgrupperna 

utrikesfödda som tidigare inte röstat i Sverige och personer med 

funktionsnedsättning. 

 Områden med lågt valdeltagande 

Områdena som Hässleholmen, Norrby, Sjöbo och Hulta har sedan tidigare 

visat ett lågt valdeltagande och är även områden som är socioekonomiskt 

utsatta, därför har det funnits ett fokus på dessa områden. Områdena redogörs i 

nedanstående rubriker. Statistiken är tagen från röstlängderna och redovisas 

specifikt i Bilaga 4 – Områden med lågt valdeltagande och samlad statistik. 

I Borås genomfördes förändringar i valdistrikten till det allmänna valet 2018. 

Syftet med dessa förändringar var att jämna ut antalet röstberättigade och 

minska större geografiska skillnader samtidigt som valhemligheten behövde tas i 

beaktning. Valdistrikt som enbart hade 300 röstberättigade slogs ihop med 

andra valdistrikt och valdistrikt som hade 1800 röstberättigade reducerades till 

ca 1200 röstberättigade samtidigt som de resterande röstberättigade placerades 

på andra valdistrikt. 

5.1.1 Området Norrby 

I området Norrby ingår valdistrikten Norrby Östra, Norrby Södra och Norrby 

Norra efter valdistriktsändringen till det allmänna valet 2018. Under det 

allmänna valet 2014 hette dåvarande valdistrikt i området Norrby: Borås 85 

Norrby Spinnaren och Borås 86 Norrby Billdalsgatan. Antalet röstberättigade 

och de geografiska gränserna för området Norrby är inte påverkade av 

förändringen av valdistriktsändringen.  

I tabellen nedan syns antalet röstberättigade i Norrby under det allmänna valet 

2014, det allmänna valet 2018 och skillnaden i antalet röstberättigade mellan 

valen. 

Röstberättigade Norrby Riksdag Kommun & Landsting 

Allmänna valet 2014 1967 2353 

Allmänna valet 2018 1980 2519 

Skillnad i antal personer till valet 2018 13 166 

I valet till Riksdagen 2014 var 1967 personer röstberättigade, medan 2353 var 

personer var röstberättigade till valet i Kommun- och Landstingsfullmäktige 

2014, i området Norrby. I samma område i det allmänna valet 2018 var 1980 
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personer röstberättigade till Riksdagsvalet, medan 2519 personer var 

röstberättigade i valet till Kommun- och Landstingsfullmäktige.  

Skillnaden mellan antalet röstberättigade till Riksdag i relation till Kommun- 

och Landstingsfullmäktige berodde mest sannolikt på att kravet om svenskt 

medborgarskap för att få rösträtt till Riksdagsvalet. I valet till Kommun- och 

Landstingsvalet i Norrby var 25,26 procent av de som var röstberättigade inte 

svenska medborgare.  

I tabellen nedan redogörs valdeltagandet i det allmänna valet 2014, det allmänna 

valet 2018 och skillnaden mellan valen i procentenheter. 

Valdeltagande Norrby Riksdag Kommun Landsting 

Allmänna valet 2014 66,8 % 65,3 % 65 % 

Allmänna valet 2018 72,9 % 69,1 % 68,3 % 

Skillnad i procentenheter till valet 2018 6,1 3,8 3,3 

I tabellen ovan går det att se en stark ökning i alla tre valen. Ökningen anges i 

procentenheter och är som störst i Riksdagsvalet. Det går även att utgöra att 

ökningen på Norrby är markant större än ökningen av valdeltagandet i hela 

Borås. Utvecklingsledaren inom folkhälsa för området Norrby har även uttryckt 

att det på Norrby upplevs som att engagemanget för valet och valprojekt varit 

stort. 

5.1.2 Området Hässleholmen 

I området Hässleholmen ingår valdistrikten Hässleholmen Södra, Hässleholmen 

Västra, Hässleholmen Östra och Hässleholmen-Brämhult efter 

valdistriktsändringen till det allmänna valet 2018. Under det allmänna valet 2014 

hette dåvarande valdistrikt i området Hässleholmen: Borås 11 Hässleholmen-

Fjärding, Borås 12 Hässleholmen Alnen, Borås 13 Hässleholmen-Boda och 

Borås 15 Hässleholmen Norra. Antalet röstberättigade och de geografiska 

gränserna för området Hässleholmen är inte märkvärt påverkade av 

förändringen av valdistriktsändringen. 

I tabellen nedan syns antalet röstberättigade i Hässleholmen under det allmänna 

valet 2014, det allmänna valet 2018 och skillnaden i antalet röstberättigade 

mellan valen. 

Röstberättigade Hässleholmen Riksdag Kommun & Landsting 

Allmänna valet 2014 3846 4707 

Allmänna valet 2018 3396 4373 

Skillnad i antal personer till valet 2018 – 450 – 334

I valet till Riksdagen 2014 var 3846 personer röstberättigade, medan 4707 

personer var röstberättigade till valet till Kommun- och Landstingsfullmäktige 

2014, i området Hässleholmen. I samma område i det allmänna valet 2018 var 

3396 personer röstberättigade till Riksdagsvalet 2018, medan 4373 personer var 

röstberättigade i valet till Kommun- och Landstingsfullmäktige.  
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Skillnaderna mellan Riksdagsvalet kontra Kommun- och Landstingsfullmäktige 

beror mest sannolikt på kravet om svenskt medborgarskap för att få rösträtt till 

Riksdagsvalet. I valet till Kommun- och Landstingsfullmäktige i Hässleholmen 

var 25,75 procent av de som var röstberättigade inte svenska medborgare. 

Skillnaderna mellan antalet röstberättigade i valen 2014 och 2018 beror mest 

sannolikt på förändrad bosättning i området samt fler som blir röstberättigade 

på grund av ålder eller tidskravet för folkbokföring.  

I tabellen nedan redogörs valdeltagandet i det allmänna valet 2014, det allmänna 

valet 2018 och skillnaden mellan valen i procentenheter. 

Valdeltagande Hässleholmen Riksdag Kommun Landsting 

Allmänna valet 2014 66,7 % 61,7 % 61,3 % 

Allmänna valet 2018 66,7 % 63,7 % 63,3 % 

Skillnad i procentenheter till valet 2018 0,003 2 2 

Utifrån tabellen går det att avgöra att valdeltagandet i området Hässleholmen 

ökade under valet 2018. Mest anmärkningsvärt är ökningen i valen till 

Kommun- och Landstingsfullmäktige, eftersom ökningen överstiger Borås 

genomsnittliga ökning av valdeltagande. Utvecklingsledaren inom folkhälsa för 

området Hässleholmen har även angett att det upplevs som att engagemanget 

för valet i området varit högt. 

5.1.3 Området Sjöbo 

I området Sjöbo ingår valdistrikten Norra Sjöbo Nordvästra, Norra Sjöbo 

Nordöstra, Norra Sjöbo Sydvästra, Norra Sjöbo Sydöstra, Sjöbo Södra och 

Sjöbo Ryda efter valdistriktsändringen till det allmänna valet 2018. Under det 

allmänna valet 2014 hette dåvarande valdistrikt i området Sjöbo: Borås 76 

Sjöbo-Nord, Borås 77 Sjöbo-Ekäng, Borås 78 Sjöbo-Barnhem, Borås 79 Sjöbo-

Nolhaga, Borås 80 Sjöbo-småstugeområde, Borås 81 Sjöbo torg och Borås 82 

Sjöboklintområdet. De geografiska gränserna för området Sjöbo är inte 

nämnvärt påverkade av valdistriktsändringen. 

I tabellen nedan syns antalet röstberättigade i Sjöbo under det allmänna valet 

2014, det allmänna valet 2018 och skillnaden i antalet röstberättigade mellan 

valen. 

Röstberättigade Sjöbo Riksdag Kommun & Landsting 

Allmänna valet 2014 5764 6181 

Allmänna valet 2018 5528 6039 

Skillnad i antal personer till valet 2018 – 236 – 142

I valet till Riksdagen 2014 var 5764 personer röstberättigade, medan 6181 

personer var röstberättigade till valet till Kommun- och Landstingsfullmäktige 

2014, i området Sjöbo. I samma område i det allmänna valet 2018 var 5528 

personer röstberättigade till Riksdagsvalet 2018, medan 6039 personer var 

röstberättigade i valet till Kommun- och Landstingsfullmäktige.  
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Skillnaderna mellan Riksdagsvalet i jämförelse med Kommun- och 

Landstingsfullmäktige beror mest sannolikt på kravet på svenskt 

medborgarskap för att få rösträtt till Riksdagsvalet. Till Kommun- och 

Landstingsvalet i Sjöbo var 10,5 procent av de som var röstberättigade inte 

svenska medborgare.  

Skillnaderna mellan antalet röstberättigade i valen 2014 och 2018 beror mest 

sannolikt på förändrad bosättning i området samt fler som blir röstberättigade 

på grund av ålder eller tidskravet för folkbokföring 

I tabellen nedan redogörs valdeltagandet i det allmänna valet 2014, det allmänna 

valet 2018 och skillnaden mellan valen i procentenheter. 

Valdeltagande Sjöbo Riksdag Kommun Landsting 

Allmänna valet 2014 76,1 % 72,2 % 72,1 % 

Allmänna valet 2018 76,6 % 73,1 % 72,6 % 

Skillnad i procentenheter till valet 2018 0,5 0,9 0,5 

Utefter tabellens resultat går det att se en svag ökning av valdeltagandet i 

området Sjöbo, som är lägre än den genomsnittliga ökningen i Borås Stad. 

5.1.4 Området Hulta 

I området Hulta ingår valdistrikten Hulta Västra, Hulta Östra och Hulta-

Sörmarken efter valdistriktsändringen till det allmänna valet 2018. Under det 

allmänna valet 2014 hette dåvarande valdistrikt i området Hulta: Borås 8 Hulta 

Västra, Borås 9 Hulta-Brotorp och Borås 10 Hulta-Sörmarken. Antalet 

röstberättigade och de geografiska gränserna för området Hulta är inte 

anmärkningsvärt påverkade av förändringen av valdistriktsändringen. 

I tabellen nedan syns antalet röstberättigade i Hulta under det allmänna valet 

2014, det allmänna valet 2018 och skillnaden i antalet röstberättigade mellan 

valen. 

Röstberättigade Hulta Riksdag Kommun & Landsting 

Allmänna valet 2014 3071 3208 

Allmänna valet 2018 2573 2796 

Skillnad i antal personer till valet 2018 – 498 – 412

I valet till Riksdagen 2014 var 3071 personer röstberättigade, medan 3208 

personer var röstberättigade till valet till Kommun- och Landstingsfullmäktige 

2014, i området Hulta. I samma område i det allmänna valet 2018 var 2573 

personer röstberättigade till Riksdagsvalet 2018, medan 2796 personer var 

röstberättigade i valet till Kommun- och Landstingsfullmäktige.  

Skillnaderna mellan antal röstberättigade i Riksdagsvalet kontra Kommun- och 

Landstingsfullmäktige beror mest sannolikt på kravet på svenskt 

medborgarskap för att få rösträtt till Riksdagsvalet. Till Kommun- och 

Landstingsvalet i Hulta var 10 procent av de som var röstberättigade inte 

svenska medborgare.   
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Skillnaderna mellan antalet röstberättigade i valen 2014 och 2018 kan bero på 

förändrad bosättning i området samt fler som blir röstberättigade på grund av 

ålder eller tidskravet för folkbokföring. 

I tabellen nedan redogörs valdeltagandet i det allmänna valet 2014, det allmänna 

valet 2018 och skillnaden mellan valen i procentenheter. 

Valdeltagande Hulta Riksdag Kommun Landsting 

Allmänna valet 2014 79,1 % 78,1 % 77,9 % 

Allmänna valet 2018 79,3 % 77,4 % 76,8 % 

Skillnad i procentenheter till valet 2018 0,2 – 0,7 – 1,1

I tabellen syns en svag ökning i Riksdagsvalet medan Kommun- och 

Landstingsfullmäktige visar på ett minskat valdeltagande.  

 Personer med funktionsnedsättning 

I målgruppen personer med funktionsnedsättning genomfördes två riktade 

utbildningsinsatser, dessa uppskattades av deltagarna. Den ena 

utbildningsinsatsen var en föreläsning på folkhögskolan i Fristad som handlade 

om valsystemet, alternativa sätt att rösta, demokrati och vikten av att rösta. Den 

andra utbildningsinsatsen var cirkelutbildningar genom Studieförbundet 

vuxenskolan. Efter framkommen utvärdering från cirkelutbildningen har det 

visat sig att samtliga av deltagarna har röstat.  

Projektgruppen har beträffande valdeltagandet av målgruppen påträffat 

svårigheter att redovisa ifall det förekommit någon ökning eller minskning. 

Anledningen till problematiken är den praktiska svårigheten att kartlägga 

målgruppens väljare utifrån röstlängdernas information. Ytterligare svårigheter 

som framkommit har varit den allmänna definitionen av begreppet 

funktionsnedsättning och huruvida det är moraliskt godtaget att kartlägga en 

sådan grupp. 

Något som däremot går att kartlägga är antalet mottagna röster från alternativa 

sätt att rösta. Under det allmänna valet 2018 tog de ambulerande 

röstmottagarna emot 252 röster, samtidigt som förtidsröstningen tog emot 303 

budröstningskuvert. Detta innebär att 555 personer som är röstberättigade, men 

på grund av olika fysiska svårigheter inte kan ta sig till vallokalen har fått 

möjligheten att rösta genom andra sätt. Siffrorna är tagna från Valnämndens 

kansli i Borås Stad. Det är även viktigt att vara kritisk till att alla av dessa 555 

personer inte tillhör gruppen personer med funktionsnedsättning. De 

ambulerande röstmottagarna besökte främst olika institutioner såsom vård-och 

omsorgsboenden samt sjukhuset, men även anstalten och häktet. 

Sammantaget går det att utgöra att projektet omfattat målgruppen i den 

utsträckning att den blivit påverkad av informationen, samtidigt som det inte 

går att utgöra ifall det varit en faktor för en skillnad i valdeltagandet. 
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 Förstagångsväljare 

Målgruppen förstagångsväljare är främst väljare som får rösträtt på grund av att 

de i det senaste valet blivit äldre än 18 år. Målgruppen utgörs av röstberättigade 

i åldersgruppen 18 – 22 år inom Borås. Statistiken kommer från röstlängderna 

och redovisas specifikt i Bilaga 5 – Förstagångsväljare. 

I tabellen syns antalet röstberättigade förstagångsväljare under det allmänna 

valet 2014, det allmänna valet 2018 och skillnaden i antalet röstberättigade 

mellan valen. 

Röstberättigade förstagångsväljare Riksdag Kommun Landsting 

Allmänna valet 2014 5272 5436 5436 

Allmänna valet 2018 4547 4812 4812 

Skillnad i antal personer till valet 2018 – 725 – 624 – 624

Som tabellen ovan redovisar var 5272 förstagångsväljare röstberättigade i valet 

till Riksdagen, medan 5436 förstagångsväljare var röstberättigade i valet till 

Kommun- och Landstingsfullmäktige, i det allmänna valet 2014.  

I det allmänna valet 2018 var 4548 förstagångsväljare röstberättigade i 

Riksdagsvalet, medan 4812 förstagångsväljare var röstberättigade i valet till 

Kommun- och Landstingsfullmäktige.  

Skillnaderna mellan Riksdag kontra Kommun- och Landstingsfullmäktige är 

märkvärda, men inte avgörande. Skillnaderna mellan valen 2014 och 2018 är 

däremot större. Det antas bero på en mindre tillväxt av befolkningen under den 

period förstagångsväljarna till valet 2018 föddes i förhållande till 

förstagångsväljarna till valet 2014. 

I tabellen nedan redogörs valdeltagandet bland förstagångsväljare i Borås i det 

allmänna valet 2014, det allmänna valet 2018 och skillnaden mellan valen i 

procentenheter. 

Valdeltagande Förstagångsväljare Riksdag Kommun Landsting 

Allmänna valet 2014 78,9 % 74,9 % 74,7 % 

Allmänna valet 2018 86 % 82 % 81,7 % 

Skillnad i procentenheter till valet 2018 7,1 7,1 7 

I tabellen syns en stark ökning av valdeltagandet i alla valen 2018. I valet till 

Riksdagen och Kommunfullmäktige har valdeltagandet bland förstagångsväljare 

i Borås ökat med 7,1 procentenheter, medan ökningen i valet till Landstinget 

bland förstagångsväljare i Borås redovisas på 7 procentenheter. 

 Utrikesfödda som tidigare inte röstat i Sverige 

I målgruppen utrikesfödda som tidigare inte röstat i Sverige gick det att ta fram 

ett uppskattat valdeltagande, baserat på röstlängdens information. 

För att kartlägga målgruppens resultat skulle det kräva otroliga resurser och 

skulle innebära att ett anonymt register på samtliga röstberättigade inom 
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målgruppen skulle behöva upprättas. Det skulle sedan omfatta en utförlig 

granskning av uppskattningsvis 5 000 – 6 000 personer i röstlängderna i Borås, 

för att inte räkna med faktorer som att personer har flyttat mellan olika 

kommuner och valdistrikt sedan valet innan 2018. Med de röstlängderna som 

fanns i det allmänna valet 2018 och det allmänna valet 2014 gick det inte att 

koppla utländsk härkomst till om en person tidigare hade röstat i Sverige eller 

inte. Alternativet var att genomföra en undersökning i målgruppen. Det fanns 

däremot inte resurser eller tid att genomföra en sådan undersökning i 

målgruppen.  

Detta innebar att projektgruppen beslutade sig för att granska valdeltagandet 

bland personer som inte hade rösträtt i Riksdagsvalet, eftersom det finns starka 

knytpunkter för utrikesfödda som tidigare inte har röstat i Sverige i relation till 

personer som inte är svenska medborgare.  

I tabellen nedan redovisas valdeltagandet bland personer som inte har rösträtt 

till Riksdagsvalet under det allmänna valet 2014 och 2018. Gemensamt för 

personer som inte har rösträtt till Riksdagsvalet och målgruppen utrikesfödda 

som tidigare inte har röstat i Sverige är att dessa personer inte kan antas ha bott 

i Sverige länge nog för att kunna bli svenska medborgare. Detta kan i sin tur 

innebära att personerna som inte är svenska medborgare är utrikesfödda och 

har ett medborgarskap från ett annat land. Det kan sedermera resoneras ifall 

dessa personer har hunnit rösta i tidigare val i Sverige, det är svårt att avgöra. 

Sammantaget går det att föra en argumentation om att grupperna utrikesfödda 

som tidigare inte röstat i Sverige och röstberättigade som inte är svenska 

medborgare är lika varandra och kan anses vara jämförbara. 

Utifrån valdeltagandet bland personer som inte har rösträtt i valet till Riksdagen 

går det att se en uppskattad bild på hur valdeltagandet bland utrikesfödda som 

tidigare inte röstat i Sverige kan se ut. Avvikelsen mellan vilka som enbart röstat 

till Kommun och vilka som enbart röstat till Landstinget var minimal, därför 

redovisar rapporten endast ifall personer har röstat i något av valen till 

Kommun eller Landsting.  

I tabellen nedan redogörs röstberättigade i Borås i det allmänna valet 2014, det 

allmänna valet 2018 och skillnaden mellan valen i antal röstberättigade. 

Statistiken är tagen från Bilaga 6 – Utrikesfödda som tidigare inte röstat i Sverige. 

Röstberättigade, ej svensk medborgare Kommun & Landsting 

Allmänna valet 2014 4942 

Allmänna valet 2018 6049 

Skillnad i antal personer till valet 2018 1107 

I det allmänna valet 2014 i Borås tillhörde 4942 väljare gruppen röstberättigade 

som inte har rösträtt till Riksdagsvalet. I samma grupp i det allmänna valet 2018 

i Borås hade gruppen vuxit till 6049 röstberättigade. Det innebär att gruppen 

vuxit med 22,4 procentenheter mellan valet 2014 och valet 2018 samtidigt som 

valdeltagandet i gruppen ökade med 5,2 procentenheter. Antalet flyktingar som 

kommit till Sverige sedan flyktingvågen 2015 kan vara en avgörande faktor för 

gruppen. 
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I tabellen nedan redogörs valdeltagandet i Borås i det allmänna valet 2014, det 

allmänna valet 2018 och skillnaden mellan valen i procentenheter. Statistiken är 

tagen från Bilaga 6 – Utrikesfödda som tidigare inte röstat i Sverige. 

Valdeltagande, ej svensk medborgare Kommun & Landsting 

Allmänna valet 2014 35,7 % 

Allmänna valet 2018 40,9 % 

Skillnad i procentenheter till valet 2018 5,2 

I tabellen ovan visas en tydlig skillnad i valdeltagandet i det allmänna valet 2014 

i jämförelse med det allmänna valet 2018. Efter det allmänna valet 2018 kunde 

en ökning av valdeltagandet redovisas i 5,2 procentenheter. 
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6 Slutsatser 

Inledningsvis går det ur ett sammantaget helhetsperspektiv att dra slutsatsen att 

det finns ett samband mellan insatser för ett ökat valdeltagande och faktumet 

att ett valdeltagande ökar. Genom de insatser som genomfördes i projektet – 

Öka valdeltagandet går det att se en positiv effekt, i form av en ökning i 

valdeltagandet. Samtliga målgrupper har som helhet fått en positiv påverkan. 

Målgrupperna områden med lågt valdeltagande påvisade ett tydligt positivt 

resultat, med undantag för ett av de fyra områdena med lågt valdeltagande som 

visade ett negativt resultat i valet till Kommunfullmäktige och valet till 

Landstingsfullmäktige. Något som var anmärkningsvärt var att de områdena där 

valdeltagandet ökade som mest också noterade ett högre engagemang kring 

valet. Sammantaget går det att se en positiv förändring i målgrupperna områden 

med lågt valdeltagande och målgruppen förstagångsväljare efter det allmänna 

valet 2018. 

I målgruppen personer med funktionsnedsättning har det varit svårt att se hur 

hela målgruppen blivit påverkad. Det som däremot har redovisats har varit 

påverkan utifrån insatsernas utvärderingar och uppföljningar, vilket visat 

positiva resultat. 

I målgruppen förstagångsväljare redovisades en stor ökning av valdeltagandet i 

alla valen. Kampanjen fick en positiv spridning på skolorna i kommunen 

samtidigt som alla kommunens gymnasieskolor genomförde skolval innan det 

allmänna valet 2018. Kommunutvecklare genomförde även egna projekt inom 

projektet för att öka valdeltagandet. Dessa insatser kan vara en bidragande 

faktor till att valdeltagandet bland förstagångsväljare ökade.  

I målgruppen utrikesfödda som tidigare inte röstat i Sverige går det att dra 

paralleller med personer som inte är röstberättigade i valet till Riksdagen 

eftersom dessa personer antas inte ha bott i Sverige länge nog att ha röstat 

innan eller ha fått svenskt medborgarskap och därefter rösträtt i Sverige. 

Utifrån dessa utgångspunkter går det att se att en positiv förändring i 

valdeltagandet, eftersom valdeltagande bland personer som inte var svenska 

medborgare redovisade en stor ökning på 5,2 procentenheter. 

För samtliga målgrupper genomfördes en generell insats i form av en 

informationskampanj med lokalt kända personer som valambassadörer och 

ansikten för kampanjen. Det var viktigt och givande för alla målgrupper att 

informationen kunde gå ut generellt i hela Borås. 

Av projektet – Öka valdeltagandet går det därefter att dra slutsatsen att de 

insatser som genomförts har varit givande och visat resultat samtidigt som 

intresset och engagemanget för olika insatser har visat sig varit positivt.  



Borås Stad 
Datum 

2019-02-26 
Sida 

22(23) 

Projektet – Öka valdeltagandet 

7 Rekommendationer till framtida arbeten 

Ett ökat valdeltagande innebär i många fall en högre legitimitet för den 

offentliga sektorn och det svenska välfärdssystemet. Det innebär att systemet 

som helhet blir mer trovärdigt när fler använder sin röst och bestämmer vem 

eller vilka som ska ha förfogandet över systemet. Denna rapport syftar främst 

till de grupperna som inte röstar, därför är det viktigt att förstå varför de 

grupperna inte röstar. Det kan handla om att personerna inte är medvetna om 

att det är val, att de inte tydligt vill rösta eller att de inte alls vill rösta.  

Rekommendationerna riktas främst mot de grupperna som inte är medvetna 

om valet och som inte vill rösta. Grupperna som inte är medvetna kan bli 

medvetna genom satsningar på informationsinsatser, utbildningar och översatt 

material. Det kan då handla om att personerna får information om när valet 

inträffar, var personen kan rösta, hur personen kan rösta och hur valsystemet 

fungerar. 

En person som inte vill rösta kan antas ha vetskap om frågor som berör hur, 

var och när. Den personen kan sakna tillit för systemet eller partierna och 

därför välja att inte rösta alls. Ifall personen saknar tillit för systemet kan det 

handla om att informera om valsystemet och demokrati samt vikten av att 

rösta, att den personens röst är lika värd som statsministerns röst. Ifall 

personen saknar tillit för alla partierna går det att informera om möjligheten att 

rösta blankt. Det innebär att personen tar ställning till valet och visar att det inte 

beror på informationsbrist. 

Det är viktigt att kontinuerligt, utifrån ett långsiktigt perspektiv arbeta med 

satsningar för ett ökat valdeltagande. Sedan satsningarna i de allmänna valen 

2006 och 2010 går det att se en uppåtgående trend i valdeltagandet. Ökningen 

av valdeltagandet vid den första satsningen under det allmänna valet 2006 var 

inte märkvärt stor medan ökningen efter den andra satsningen i det allmänna 

valet 2010 redovisade en tydlig ökning. Det innebär att det finns incitament för 

att anse att kontinuerliga satsningar kan bidra till en ökad effektivitet i arbetet 

för ett ökat valdeltagande och en ökad medvetenhet bland invånarna. Ett 

kontinuerligt och återkommande arbete med valdeltagandet bidrar till 

förbättrade processer i planering och genomförande samt ett utökat kontaktnät. 

Utöver kontinuerliga satsningar till varje val är det viktigt att bibehålla 

informationen om demokrati och val under perioden mellan valen, 

verksamheter som skolor och mötesplatser kan förmedla den informationen. 

Att vid varje val öka medvetenheten genom olika insatser kan anses som 

gynnande eftersom det skapar en kultur kring röstandet och bidrar till att varje 

väljare får en större förståelse till vikten av sin röst. 
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Sammanfattning 

Inför det allmänna valet 2018 anordnades tre utbildningar med föreläsningar 

om valsystemet, sätt att rösta, demokrati och vikten av att rösta. Utbildningen 

hölls i Borås Stads kommunfullmäktigesal av representanter från Valnämndens 

kansli och Fritids- och folkhälsoförvaltningen, och inbjudan riktade sig till 

lokala och centrala verksamheter i Borås Stad. 

Olika metoder användes i syfte att nå ut till deltagarna effektfullt. Först höll en 

mer informativ föreläsning om rösträtt, valsystemet och sätt att rösta, därefter 

fick deltagarna nätverka under en fikapaus. Efter pausen startade 

demokratiföreläsningen som varvades med programmet Menti och som 

avslutades med en gruppuppgift. Denna typ av metod utvärderades under 

utbildningens sista Menti-fråga och där erhölls en stor uppskattning på 

utbildningens tillvägagångssätt och metod. 

Några månader efter utbildningen skickades en enkät till samtliga deltagare i 

syfte att fråga om utbildningen hade kommit till användning. Det blev en 

positiv respons på enkäten, vilket syns i bilaga 4 – utvärdering av utbildningen. 
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1 Bakgrund 

Projektet – öka valdeltagandet startades under hösten 2017, i projektet finns 

flera nämnder representerade från verksamhetsområden i Borås Stad. Mer 

information om just projektet – öka valdeltagandet kommer presenteras i 

redovisningen som publiceras efter det allmänna valet 2018. Valnämnden är 

den nämnd som har fått uppdraget av kommunfullmäktige att arbeta med 

insatser för att öka valdeltagandet, därefter ansvarar Valnämnden för 

projektarbetet. 

I fritids- och folkhälsoförvaltningens ingår det att ha en nätverkskontakt med 

mötesplatser och föreningar. I ett informationsmöte med bland annat 

enhetschefer och samordnare från alla mötesplatser och föreningsenheten hade 

det tidigt i januari 2018 framkommit ett allmänt intresse för en utbildning inför 

det allmänna valet 2018. Det framkom även att det fanns ett behov inför valet 

att sprida budskapet om vikten av att rösta och att kunna svara på frågor om 

valet till allmänheten. Valnämndens kansli har sedan tidigare val kontinuerligt 

hållit i korta utbildningar på BREC, folkhögskolor och liknande verksamheter. 

Det var därför logiskt att en arbetsgrupp skapades med dessa representanter, 

fritids- och folkhälsoförvaltningen är sakkunniga i demokrati och folkhälsa, 

medan Valnämndens kansli har specifik kompetens i valprocesser och allmän 

information om valen. Tidigt i mars 2018 skickades utbildningen på 

internremiss och de som var med på uppstartsmötet fick vara delaktiga i 

planeringen kring utbildningens innehåll. Utbildningen i kommunfullmäktige 

som denna rapport utvärderar ingick i projektet – öka valdeltagandet, som en 

insats i syfte att öka medvetenheten kring valprocesser, rösträtt, demokrati och 

samtidigt sprida kunskap om projektet öka valdeltagandet. Utbildningen 

arrangerades av en arbetsgrupp i projektgruppen, denna grupp bestod av 

representanter från Valnämndens kansli och fritids- och folkhälsoförvaltningen. 

2 Syfte 

Syftet med utbildningarna var att ge kunskap och verktyg till personer som 

arbetar i områden med lågt valdeltagande och träffar många boende. Det 

handlade även om att deltagarna skulle känna sig trygga med att förmedla 

kunskap vidare och därigenom öka medvetenheten kring valprocesser, rösträtt, 

demokrati och samtidigt sprida kunskap om projektet öka valdeltagandet. 

3 Innehåll 

Under utbildningen föreläste Valnämndens kansli inom valprocesser och 

rösträtt, fritids- och folkhälsoförvaltningen föreläste om demokrati och 

betydelsen av en röst samt gav deltagarna interaktiva övningar och verktyg för 

att öka valdeltagandet. Utbildningen varade i tre timmar och hade en 

nätverkningspaus med fika efter halva tiden. 
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 Metod 

Deltagarna fick självständigt lyssna, men även arbeta i grupp för att konkret 

fundera och ge förslag på insatser för att öka valdeltagandet. Utbildningen 

pågick i tre timmar och bestod främst av föreläsningar som sedan varvades med 

gruppövningar, individuella frågeställningar och tips. 

I utbildningen ingick informations kit som varje deltagare fick med sig, det 

bestod av åhörarkopior av powerpointpresentationen, en folder om demokrati 

från riksdagen, SKL:s skrift ”Rätt att rösta – hur kommuner och landsting kan 

arbeta för att öka valdeltagandet”, en penna för att kunna anteckna samt en pin 

”Fråga mig om valet” som en certifiering. Under hela utbildningen användes en 

PowerPoint med bilder och stödord, presentationen finns i Bilaga 2 – 

Förelästningspresentation. Under delen som handlade om demokrati användes 

verktyget Menti, som är ett program deltagarna använde med hjälp av en länk i 

mobilen eller datorn. De deltagare som inte hade mobil eller dator fick 

möjligheten att låna en. När deltagarna öppnade länken fick de en fråga som de 

själva svarade på, resultatet visades direkt illustrerat på en vägg på hemsidan. 

Ifall deltagarna svarade samma blev växte svaret i textsnitt i proportion med 

antalet svar. I slutet av utbildningen fick deltagarna svara på en utvärdering om 

utbildningen, svaren finns angivna i bilaga 3 – Svar från Menti. 

 Genomförandet 

Utbildningen arrangerades för verksamheter som vanligen har en kontakt med 

projektets målgrupp och som även har en kontakt med kommuninvånarna. 

Utbildningens deltagande bestod oftast av representanter från mötesplatser i 

Borås Stad, stadsdelsvärdar från Arbetslivsförvaltningen och andra 

verksamheter inom Borås Stad. Utbildningen bjöd även in civilsamhället som är 

verksamma på de fem områdena med lägst valdeltagande i Borås samt Borås 

stads utvalda valambassadörer som inte har en politisk ställning. Det var viktigt 

att de inbjudna deltagarna ansågs ha en vardaglig kontakt med projektets 

målgrupper.  

Fritids- och folkhälsoförvaltningen hade redan ett bra kontaktnät för att bjuda 

in deltagare och organisationer, därefter var det naturligt att Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen ansvarade för inbjudan. Valnämndens kansli ansvarade 

för bokning av kommunfullmäktige samt tillhörande grupprum och övriga 

administrativa detaljer.  

Utbildningen anordnades i Borås Stads Kommunfullmäktiges sessionssal, som 

skulle representera demokratin eftersom det är där som besluten fattas. 

Informationen spreds om att anmälan till utbildningen skedde via Intranätet, 

inbjudan mailades ut.  

Under utbildningstillfällena föreläste Valnämndens kansli den första delen, det 

handlade då om administrativa valprocesser, rösträtt och olika sätt att rösta. 

Därefter var det en paus för att fika och närverka med andra deltagare. Under 

utbildningstillfällenas andra halva föreläste Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

om demokrati och vikten av att rösta, denna föreläsning varvades med 

frågeprogrammet Menti och avslutades med en gruppuppgift. 
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 Deltagande 

Totalt deltog 109 personer på de tre utbildningstillfällena. Deltagarna var 

representanter för lokala och centrala verksamheter i Borås. Per 

utbildningstillfälle deltog mellan 28 – 46 personer. 

 Tidsplan 

Utbildningarna hölls inom april månad, den första utbildningen anordnades den 

6 april, den andra utbildningen hölls den 13 april och den sista utbildningen 

arrangerades den 26 april 2018.  

I planeringsstadiet hade det framkommit önskemålet från de lokala och centrala 

verksamheterna om att ha utbildningen så tidigt som möjligt. De flesta som 

deltog på utbildningen var anställda av Borås Stad, vilket underlättade eftersom 

två av tre utbildningstillfällen kunde genomföras på förmiddagen.  

Det fanns även möjlighet till att anmäla sig till ett fjärde utbildningstillfälle, men 

det blev inställt på grund av lågt deltagande. Det antogs bero på att 

utbildningstillfället hamnade under en början av semesterperioderna.  

En kort APT-version av utbildningen togs fram. Det fanns ett stort intresse för 

att visa sin verksamheter information om valet digitalt på den egna arenan 

samtidigt som verksamheterna inte hade tid att avvara resurser.  Det var en 

självgående PowerPoint-presentation med inbyggt ljud som publicerades på 

kommunens internhemsida. 

 Uppmärksamhet i media 

Utbildningarna genererade en del uppmärksamhet i media lokalt som regionalt i 

SVT Väst, Beta Borås, AB Bostäders tidning och tidningen Saxen. 

4 Analys och tolkning 

 Positivt 

Som tidigare nämnt anordnade en arbetsgrupp bestående av representanter från 

projektgruppen utbildningsinsatserna för lokala och centrala verksamheter i 

Borås Stad.  

Arbetsgruppen ansåg att det var positivt med flera utbildningstillfällen, eftersom 

det kunde möjliggöra deltagandet hos flera olika verksamheter och personer 

som inte kunde delta vissa datum. 

Eftersom arbetsgruppen bestod av representanter från Valnämndens kansli och 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen gav det arbetsgruppen flera viktiga 

infallsvinklar. Det handlade främst om ett övergripande perspektiv från 

valadministrationen och ett folkhälsoperspektiv. Detta resulterade i en bredare 

utbildning där de olika kompetenserna kompletterade varandra bra.  

Utbildningens plats upplevdes positiv från både deltagarna och arbetsgruppen. 

Arbetsgruppen tror det beror på platsens symboliska värde, att Valnämndens 

kansli och Fritids- och folkhälsoförvaltningen föreläser om valet och demokrati 
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i kommunfullmäktigesalen i Borås som kan ses som demokratins hjärta i Borås 

Stad. 

En annan positiv faktor var möjligheten att deltagarna fick träffa varandra och 

utbyta erfarenheter. Detta ansågs specifikt positivt från mötesplatserna 

eftersom de fick dela erfarenheter med andra verksamheter men även andra 

mötesplatser i andra stadsdelar.  

Informationskampanjen #klartjagskarösta släpptes efter utbildningarnas sista 

tillfälle, arbetsgruppen tror det gav utbildningen en extra dimension eftersom 

deltagarna fick uppleva att de var en del av något positivt och viktigt. 

Kampanjens ledord samt budskap användes under utbildningen vilket 

arbetsgruppen fick intrycket att det inspirerade deltagarna ytterligare. 

Det var en grupp som inte kunde delta på något av utbildningens tre tillfällen, 

men som visade ett högt intresse för utbildningen. Denna grupp var 

enhetschefer från olika verksamheter i Borås. Som resultat av dessa faktorer 

planerades ett fjärde utbildningstillfälle, men intresset för just det tillfället var 

svagt på grund av att det var början på semesterperioder. Arbetsgruppen tog 

därefter fram en kort APT-version av utbildningen som alla i hela Borås Stad 

kunde ta del av. 

 Utvecklingspotential 

Arbetsgruppen har efter det allmänna valet skickat ut en enkät till deltagarna. I 

enkäten får deltagarna frågor om utbildningen var till nytta. Denna insats var 

tänkt att ge en direkt återkoppling, relaterat till valet, ur deltagarnas perspektiv. 

Alla har inte hunnit svara än, men baserat på de svar som erhållits går det att 

utgöra att nästintill alla svarande upplever att utbildningen varit hjälpsam. 

Svaren från utbildningen finns i Bilaga 4 – Utvärdering av utbildningen. 

Angående utbildningens plats, kommunfullmäktigesalen, kan det vid ett visst 

tillfälle ha upplevts för stort från utifrån deltagarnas perspektiv. På ett av 

utbildningstillfällena deltog endast 26 personer, eftersom 

kommunfullmäktigesalen rymmer över 100 personer exklusive åskådarläktaren 

kan det upplevas stort. När arbetsgruppen reflekterade över detta togs 

kommunstyrelsens sal fram som en värdig ersättare, utifrån ett demokratiskt 

perspektiv. 

I slutet av utbildningen delades deltagarna upp i grupper där de fick i uppdrag 

att identifiera insatser för att öka valdeltagandet. Dessa grupper namngavs efter 

områden med lågt valdeltagande under de första tillfällena. Deltagare som inte 

tillhörde ett område med lågt valdeltagande eller deltagare som blev tilldelad en 

annan grupp upplevde uppgiften som mindre relevant. Ibland var det många 

från ett område och då placerades de i en annan grupp än de geografiska 

området där de var verksamma. Till exempel en person som jobbade på Hulta 

fick inte sitta i ”Hultagruppen” utan i ”Sjöbogruppen”. Detta var något som 

ändrades till det sista utbildningstillfället, då byttes gruppernas namn till ett 

neutralt namn.  

När deltagarna hade genomfört uppgiften fick de veta att Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen investerade 5000 kr var till alla de fem områden med 
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lägst valdeltagande, som deltagarna själva kunde söka för insatser som syftar till 

att öka valdeltagandet i området.  

Till framtida utbildningar kan det vara nyttigt med ett avsnitt om valsäkerhet 

med inriktningen ”fake news” inkluderas. Det är ett ämne som är högst relevant 

inför framtida val. 

En sista utvecklingspunkt är den grundläggande informationen, att vara 

tydligare kring information om nödutgångar och toaletter. Vid utbildningens 

början introducerades nödutgångar och toaletter, men ett bildstöd i 

PowerPointen kunde anses fördelaktig.  

 Sammantagen slutsats 

Sammantaget går det att dra slutsatsen att en utbildningsinsats till olika 

verksamheter från olika områden var positivt eftersom områdena kunde dela 

med sig av olika erfarenheter samtidigt som deltagarna kunde få generell och 

sakrik information.  

Givetvis kommer det i framtiden finnas utvecklingsområden för en liknande 

insats, ur en helhetsbild var utbildningen omfattande och högst relevant för det 

allmänna valet 2018. Aspekter som att 

Utbildningen ansågs av deltagarna som positiv eftersom de fick tydliga direktiv 

och därefter kunde besvara frågor om valet. Det var även något som 

återspeglades i utvärderingen deltagarna fick svara på. Många tyckte det var 

roligt att arbetsgruppen använde olika metoder under föreläsningen, som gav 

deltagarna en ytterligare infallsvinkel. 

Arbetsgruppen ansåg sammantaget att utbildningsinsatsen var positiv för 

projektets och kommer under framtida arbeten med valdeltagandet 

rekommendera en sådan informationsinsats. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Inbjudan till valutbildning 
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Bilaga 2 – Föreläsningspresentationen 

Rusta dig inför valet 
En utbildning för att öka valdeltagandet 2018 

Innehåll

Valkansliet

Hur går våra val till?

Fika

Folkhälsoenheten

Varför rösta och metoder för att öka valdeltagandet
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Allmänna val (RKL)  9 

september 2018

Ett val som sker vart fjärde år. 

Nästa val sammanfaller 2022.

Val 
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Rösträtt 

Du har rösträtt till riksdagen om du: 

• är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige

• fyller 18 senast på valdagen

(svenska medborgare som utvandrat måste ha varit folkbokförd i 

Sverige för att få rösta i riksdagsvalet) 

Rösträtt

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du: 

• är medborgare i något av EUs medlemsländer, Island eller Norge samt är folkbokförd

i kommunen eller landstinget

• är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd

i Sverige i minst tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller

landstinget

(Är du svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen eller landstinget har du naturligtvis rösträtt 

till kommun- och landstingsfullmäktige)
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Exempel

• Anna har medborgarskap i USA och har varit folkbokförd i Sverige i

nästan fyra år, men inte blivit svensk medborgare än. Har Anna rätt att

rösta i det allmänna valet?

o Anna har rätt att rösta i valet till

kommun- och

landstingsfullmäktige, men inte till 

riksdagen. 

De geografiska valområdena

• Borås Stad är indelad i tre valkretsar, varje valkrets har ett antal valdistrikt.

• Sammanlagt har kommunen 88 valdistrikt.

• Varje valdistrikt innebär i praktiken en vallokal.

Intramap: https://karta.boras.se/webb/#0&1;0&2&118270;6400355&-1&1026,1027&
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Att rösta i valet 

• Oftast finner vi vallokalerna i skolor

• Till varje vallokal hör ett antal personer som är röstberättigade
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Rösta i en vallokal 

Olika sätt att rösta 

• Förtidsrösta var som helst i hela landet

• Rösta från utlandet via ambassad, konsulat

• Brevrösta

• Budrösta

• Ambulerande röstmottagning

• Rösta i vallokalen på valdagen
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Rösta på en ambassad 
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Brevrösta från utlandet 

Rösta via bud 
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Förtidsröstning 

• Förtidsröstning börjar alltid 18 dagar innan valdagen

– Förtidsröstning till valet påbörjas från och med 22 augusti till och med 8 september

2018 på alla förtidsröstningsställena

Förtidsröstningsställena 

• Kommunen använder sig av neutrala lokaler som

förtidsröstningsställen

• De flesta förtidsröstningsställena är oftast bibliotek

• Minst ett förtidsröstningsställe skall vara öppet under valdagen

• Förtidsröstningsstället skall vara fritt från all form av de politiska

partiernas propaganda eller religiösa anknytningar m.m.



Borås Stad 
Datum 

2018-12-03 
Sida 

19(52) 

Utvärdering av demokratiutbildningen ”Rusta dig inför valet” 

Valstugor på stora torget och i Knalleland

Kristinebergs Bibliotek Viskafors Bibliotek Stadsbiblioteket 

Sjöbo Bibliotek Sandareds Bibliotek Götas Bibliotek 
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Fristads Bibliotek Dalsjöfors Bibliotek Norrbyhuset 

Mötesplats Hulta (Stadshuset) VI-Hässleholmen

Valdagen den 9 september

• På valdagen tillåts enbart röstning i det valdistriktet som personen tillhör

• För de som inte bor i kommunen har de möjlighet att förtidsrösta i

Stadshuset även på valdagen
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Tiderna 

• Förtidsröstningsställena kommer ha öppet mellan 11.00 och

16.00 i de flesta ställena (bibliotek)

• Kommunen kommer att ha två andra förtidsställen (valstuga) på Stora

torget och Knalleland som kommer att följa i stort sätt butikernas

öppettider

Röstkort

• Varje väljare ska ha fått ett röstkort som är obligatoriskt för att kunna

förtidsrösta

• På varje förtidsröstningsställe ska det finnas möjlighet att skriva ut ett så

kallat Dubblettröstkort

• På valdagen kan väljaren rösta utan att ha röstkortet med sig
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Valsedlar
Tre olika typer av valsedlar används 

• Blanka valsedlar

• Partivalsedlar

• Partivalsedlar med kandidatnamn

Blanka valsedlar
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Partinamn valsedlar 

Namnvalsedlar 
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Frågor ???
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Stort Tack

Innehåll

Valkansliet

Hur går våra val till?

NU: Fika

Folkhälsoenheten

Varför rösta och metoder för att öka valdeltagandet
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Testa Menti

Gå till www.menti.com och skriv in koden 34 99 26

Va Varför insatser för ökat valdeltagande?
Delaktighet och inflytande har ett starkt samband med hälsa 

Valdeltagande kommunalval 2014 

4750  
58  99

63  82
64  59
65  49

 2966 
66  79
66  98
68  17
69  12
69  70

 1082 
 2688 

88  38
89 08 

 89 48
 89 83
13 90 

90 24 
 2490 
51 90 

90 92 
46 92 

Hässleholmen - Alnen

Hässleholmen - Fjärding

Totalt Borås
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Varför rösta?

• En demokratisk skyldighet

”Det är en rättighet men också en skyldighet. För att en demokrati ska 

fungera måste också folket rösta” 

• Vara med och påverka

”Om man vill få samhället på det sättet man vill så måste man ju rösta, om man 

inte röstar kan man ju inte klaga” 

• Bidra till förändring

”Det är viktigt att vi påverkar samhället för det är ju vår framtid” 
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Varför personer inte röstar

Tre tydliga spår: 

• Okunskap

• Ointresse/skepsis mot samhället

• Känslan av att inte kunna påverka

Okunskap

• Jag har inte kunskap om när, var och hur

• Jag vet inte vem som får rösta

• Jag vet inte hur valsystemet fungerar

• Jag vet inte vilka beslut som fattas

• Jag är inte tillräckligt insatt
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Ointresse/skepsis mot samhället

• Jag bryr mig inte om vem som styr

• Jag har inga åsikter

• Jag har lågt intresse för politik

• Jag orkar inte ta mig till röstlokalen

• Jag har lågt förtroende för politiker

Känslan av att inte kunna påverka

• Min röst gör väl ingen skillnad, en av nio miljoner

• Jag har svag tilltro på mina egna möjligheter att sätta mig in, förstå och

påverka politiska beslut
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Sammanfattning

• Kunskap påverkar

• Arbeta kontinuerligt med delaktighet och att möta boende

• Vi (ni) kan inte göra allt  det finns fler viktiga aktörer för att öka

valdeltagandet: media, partierna själva.

Bemöta eller hänvisa vidare?

En regel: 

När det gäller partipolitik/partier ska vi hänvisa vidare 

• Vad ska jag rösta på?

• Vad står partierna för?
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Att inleda ett samtal

Gå till www.menti.com och skriv in koden 96 21 94 

Material att använda sig av
I demokratiska stater ska hela folket – du, jag och alla 

andra medborgare – bestämma tillsammans.  

Men demokratin är mer än bara omröstningar och politiska beslut. Det 

handlar om respekt för andra människor, om kärlek, frihet, 

kunskap och engagemang. Demokratin har utvecklats dag 

för dag, under flera hundra år, genom tusentals stora och 

små steg. Vi befinner oss just nu mitt i denna utveckling.  

De steg som vi tar i dag kommer att avgöra demokratins 

framtid. 
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Utvärdering av demokratiutbildningen ”Rusta dig inför valet” 

Översikt över hur 

skattepengarna fördelas
(i Halmstad kommun)

Användbara länkar

• skattekollen.se

• sv.se/mittval

• lattlastabocker.se/spel/demokratispelet

• riksdagen.se

• Partiernas webbsidor

• 8sidor.se/partierna

• val.se (valmyndigheten)

• boras.se

• urskola.se  (sök på: dröm om demokrati)
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Utvärdering av demokratiutbildningen ”Rusta dig inför valet” 

Gruppaktivitet

Vilka aktiviteter och arrangemang kan vi göra lokalt? 

Uppgift:  

Ett eller flera arrangemang för att öka valdeltagande 

Samlas här om 15 min 

Gruppindelning i mappen 

Vad kom ni fram till?

• Gå till menti.com och skriv in koden 96 21 94
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Utvärdering av demokratiutbildningen ”Rusta dig inför valet” 
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Utvärdering av demokratiutbildningen ”Rusta dig inför valet” 
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Utvärdering av demokratiutbildningen ”Rusta dig inför valet” 

 Bilaga 3 – Svar från Menti 

4.6.1 Tillfälle 1 
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Utvärdering av demokratiutbildningen ”Rusta dig inför valet” 
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Utvärdering av demokratiutbildningen ”Rusta dig inför valet” 
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Utvärdering av demokratiutbildningen ”Rusta dig inför valet” 

4.6.2 Tillfälle 2 



Borås Stad 
Datum 

2018-12-03 
Sida 

41(52) 

Utvärdering av demokratiutbildningen ”Rusta dig inför valet” 
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Utvärdering av demokratiutbildningen ”Rusta dig inför valet” 
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Utvärdering av demokratiutbildningen ”Rusta dig inför valet” 
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Utvärdering av demokratiutbildningen ”Rusta dig inför valet” 

4.6.3 Tillfälle 3 
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Utvärdering av demokratiutbildningen ”Rusta dig inför valet” 
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Utvärdering av demokratiutbildningen ”Rusta dig inför valet” 
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Utvärdering av demokratiutbildningen ”Rusta dig inför valet” 
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Utvärdering av demokratiutbildningen ”Rusta dig inför valet” 
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Utvärdering av demokratiutbildningen ”Rusta dig inför valet” 

Bilaga 4 – Utvärdering av utbildningen 

Valet 2018 

Hade du användning av utbildningen "Rusta dig inför valet"? 

Namn Antal  % 

Ja 23 92 

Nej 0 0 

Varken ja 

eller nej 
2 8 

Total  25 100  

Svarsfrekvens 

100% (25/25) 

Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? 

Pratat med många,främst invandrarkvinnor av vikten av att rösta 

Kom mig för att uppmana människor att rösta i dom sammanhang som jag är 

i. Fick tips på vad man kan säga. Förstod att vår demokrati är hotad när det är

ett så lågt valdeltagande.

Kunskapsmässigt. 

Informerade om demokrati och valet i mina grupper. 

Sammanfattningarna om vilka som är röstberättigade samt materialet som vi 

fick 

Jag visste hur röstningen skulle gå tillväga rent praktiskt, och förklara till de 

boende i vilka val och varför de får/inte får rösta. 

Har känt mig mer säker när jag diskuterat frågor kring valet med olika 

människor. Då menar jag hur man röstar inte på vad. 

Jag har använt materialet för en workshop om vikten av att rösta. 

Korrekt fakta om vad som gäller 

Jag jobbar på en Mötesplats och har alltid haft kontakt med folk, har alltid 

uppmuntrat dem att rösta. 

Utbildningen gav mig kompetens att veta hur man röstar i rätt sätt. 

Svara på frågor om valet. 

Jag blev mer intresserad att lyssna på politiska debatt. 

Fick övertala många med hjälp av det. 

Jag påminde ständigt besökare påJobbet om att rösta och vikten av att rösta: 

Jag har varit valförrättare flera gånger och jämt information, men bra att veta 

när det gäller statistik. 

Använda deras rättighet att rösta . 

Fick kännedom om lättläst material om valet. 
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Utvärdering av demokratiutbildningen ”Rusta dig inför valet” 

För att det var ju lättare att förmedla om valet till dem som kunde inte! 

Bra information. Man blev taggad att hjälpa tillsprida information hur viktigt 

det är att rösta. 

Lättillgänglig information. Var till stor hjälp att berätta och förklara på ett enkel 

sätt 

Vilken del har du haft användning av? Du kan kryssa i flera 

svarsalternativ. 

Namn 
Anta

l 
% 

Fakta om 

valet 
20 80 

Kunskap om 

varför 

personer 

inte röstar 

10 40 

Hur inleda 

ett samtal 
8 32 

Grupparbet

e 
2 8 

Material och 

länkar 
9 36 

Allt 2 8 

Inget 0 0 

Total  51 
20

4 

Svarsfrekvens 

100% (25/25) 
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Utvärdering av demokratiutbildningen ”Rusta dig inför valet” 

Hur många personer ungefär har du pratat med om valet/påverkat att gå 

och rösta? 

Namn Antal % 

Inga 1 4 

1-10 6 24 

11-25 3 12 

26-50 6 24 

51-75 3 12 

76-100 1 4 

över 100 5 20 

Total  25 100  

Svarsfrekvens 

100% (25/25) 

Ge gärna exempel på hur du eller din verksamhet arbetat med/gjort 

insatser för ett ökat valdeltagande. 

Dagliga samtal om stundande val 

I vår kör valde vi att sjunga Sång till friheten och i när vi skulle sjunga den 

pratade vi om valet och att det är viktigt att rösta. 

Informationsträffar 

i Föreläsningsserien Framsteget inom Jobb Borås har vi vid två tillfällen haft 

valet som tema och betonat de demokratiska formerna samt uppmuntrat att 

använda sin rättighet att rösta. 

Anordnat valdebatt, haft många samtal på mötesplatsen och på området, varit 

i olika verksamheter och presenterat möjligheten att förtidsrösta. 

Jag jobbar dels på bibliotek och på familjecentral. I biblioteket har jag påmint 

folk om att vi har förtidsröstning och informerat lite om hur det fungerar. På 

familjecentralen har vi pratat med våra besökare om hur viktigt det är att rösta 

och även informerat om att det går att förtidsrösta. 

Vi har haft en val-workshop samt använt Norrbydagen som ett tillfälle att prata 

om valet med besökarna. 

Jag har spridit kommunikationskartorna. Påverkat de som inte vetat om de ska 

rösta till att gå och rösta. 

att förklara varför man röstar är bra exempel som gjorde. 

Att förtidsröstningen fanns synlig i lokalen och att vi kunde svara på frågor tror 

jag gjorde att fler röstade. Tyvärr blev inte några större insatser av, tidpunkten 

precis efter semestrar gjorde det svårt. 

Uppmuntrar personer att röstaPåminna om valdagen.Debatt på stadsdelen. 

Vandrat runt till föreningar samt påminnat att de ska rösta. 

Vi har haft broschyrer där stod att man det är valår och att man skulle rösta. 

Jag har varit på olika ställe t ex Somaliska_May international konferens som 

har deltagit mer än 300 personer, Familjcentrallen Norrby,Norrnyhuset, 
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Utvärdering av demokratiutbildningen ”Rusta dig inför valet” 

Noorbydagen samt utanför Dalbogatan och Billdalsgatan på hela sommartiden 

för att pratat om valet 

Jag jobbar på en mötesplats där träffar jag folk varje dag vilket gör det lätt för 

mig att prata/informera om valet tillsammans med kollegorna. 

Jag och mina kamrater försökte att prata med andra när vi kör runt i stan . 

Material och samtal 

genom att workshops, och diskuskutera, samtala 

Vi har affischer, informationsblad. Pratat i stort sett med alla som har besökt 

oss.Vilket vi kanske inte hade gjort utan utbildningen. 

Är det någonting mer du vill att vi ska veta? 

Utbildningen var jättebra! Särskilt den delen där vi fick blunda och luta oss 

tillbaka och fick höra era röster. Som musiker blir jag överlycklig av sådana 

musikaliska initiativ! Nu får vi ta nya tag och jobba ännu mer inför nästa val 

gör att få folk till valurnorna. Jag är gärna med med och hjälper till 

genomMusiken! 

Använd valambassadörerna mer effektivt. I områdena. Visa ambassadörerna 

tillsammans på olika arrangemang.Eller skulle de endast vara ansikten och 

stadsdelsvärdarna språkrören? 

Kanske en del av utbildningen skulle vara innan sommaren och en del efter, 

man hann glömma bort mycket. Åtminstone ett möte innan för att fräscha upp 

kunskaperna och motivationen! 

Thanks 🙏 

Jag har delat affischer mm . 

Nej 

Bra utbildning. Det är snart EU-val. Varför inte ha något liknande då! 



Anna Rosendahl, 033-35 77 23 
anna.rosendahl@boras.se 
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Kommunikationsplan: Ökat valdeltagande i 
valet 2018 

Bakgrund och syfte 

Den 9 september 2018 är det val till riksdag, landsting och kommun. 
Kommunfullmäktige i Borås Stad har gett Valnämnden i uppdrag att ta fram 
strategier för att få så många som möjligt av kommunens invånare att gå och 
rösta. 

Fokus är att höja valdeltagandet framförallt bland grupper där valdeltagandet 
varit lågt vid tidigare val. Med begreppet högt valdeltagande menar nämnden att 
få röstberättigade invånare att förstå sin demokratiska rättighet och möjlighet 
till direkt påverkan. 

Borås Stad behöver därför informera om: 
 vem som är röstberättigad
 hur valet går till (praktiskt)
 att det handlar om tre olika val

Primärt syfte: Öka valdeltagandet hos invånarna i Borås Stad i allmänhet och i 
synnerhet i de identifierade målgrupperna. 
Sekundärt syfte: Skapa kännedom kring valprocessen för kommande 
röstberättigade. 

Mål 

Kommunikationen ska resultera i att fler i allmänhet och målgruppen i 
synnerhet beger sig till vallokalen och röstar den 9 september eller förtidsröstar 
från och med den 22 augusti. 

Målgrupp 

Målgruppen av kommunikationen kring valet är alla invånare, men det finns 
vissa målgrupper som är extra viktiga för att höja valdeltagandet:  

 Förstagångsväljare – röstberättigade som har fyllt 18-24 år. Enligt
Borås Stads ungdomsråd är den största anledningen till att unga inte
röstar att man tror att ens röst inte gör någon skillnad.
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 Röstberättigade som inte har röstat i Sverige förut.

 Boende i områden där valdeltagandet lågt. (Se tabell nedan.) I
vissa av områdena med lågt valdeltagande bor det många nyanlända
eller personer med annat modersmål än svenska. Vi tror att det i
vissa fall finns kunskapsluckor om det svenska valet.

 Personer med funktionsnedsättning. Viktigt med tillgänglig
kommunikation.

Målgruppernas reaktioner 
Vad vi vill att målgrupperna ska känna, tänka och göra när de tagit del av vårt 
koncept: 

Känna 

 Det är viktigt att jag röstar. Min röst gör skillnad och påverkar min
vardag.

 Det är tryggt att rösta i Sverige, mitt val skyddas genom valhemligheten
(gäller främst nyanlända.).

Tänka 

 Det verkar enkelt att rösta och jag vet hur man gör.

 Jag vet att jag har rätt att rösta (gäller främst nyanlända.).
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Göra 

 Rösta! Antingen i förtidsröstningen (startar den 22 augusti), eller på
valdagen den 9 september.

Budskap 

Vi ska på ett intresseväckande, tydligt, trovärdigt och opartiskt sätt informera 
om: 

 vem som är röstberättigad
 hur valet går till (praktiskt)
 hur valet går till ur ett säkerhetsperspektiv – vi har ett väldigt robust

och oerhört svårmanipulerat valsystem
 att det handlar om tre olika val
 varför det är viktigt att delta i den demokratiska processen

I arbetet med att höja valdeltagandet har vi tagit hjälp av vår 
kommunikationsbyrå Brainforest för att ta fram ett kommunikationskoncept till 
en kampanj. De har bland annat tagit fram ett övergripande kommunikativt 
koncept, huvudbudskap samt stödjande budskap. Budskapen används på olika 
sätt och anpassas beroende på målgrupp och kanal. Budskapen kan ses som en 
gemensam grund för hur vi ska kommunicera och det går att lägga till eller ta 
bort delar, beroende på kommunikativ insats.  

Övergripande kommunikativt koncept 

Vi gör Borås till Sveriges starkaste röst  
Tänk dig en gigantisk kör med massor av olika röster och stämmor som alla 
bidrar till att kören låter som en kör ska låta. Om några röster tystnar så 
förändras ljudbilden och det låter lite annorlunda, kanske till och med sämre. 

Så är det också med vår demokrati. Den behöver allas våra röster för att vara 
stark. Att rösta är därför inte bara ett sätt för oss medborgare att vara med och 
påverka. Det är också ett sätt att se till att demokratins fundament förblir 
stadigt och att vår gemensamma röst får den kraft som krävs för att möta såväl 
dagens som morgondagens utmaningar. 

Huvudbudskap 

#klart jag ska rösta 
Oavsett vem du är – förstagångsväljare eller statsminister, bott här i 
generationer, nyss blivit svensk medborgare eller precis fått rösträtt – din röst är 
lika mycket värd som alla andras. Men bara om du använder den! Så gör det, 
rösta i valet senast 9 september.  

Vill du veta mer om hur det går till, gå in på boras.se/klartjagskarösta1. 

1 Hänvisning till webben ska vi alltid försöka ha med när det passar. 
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Stödjande budskap 

Din röst kan göra skillnad – men bara om du använder den 
Den 9 september 2018. Då kan du göra din röst hörd och vara med och 
bestämma vilka som ska styra i kommunen, landstinget och i vår riksdag. Din 
röst är lika mycket värd som alla andras. Men bara om du använder den! Så gör 
det – rösta i valet. 

Stödjande budskap – förstagångsväljare 

Din röst väger lika tungt som statsministerns 
Oavsett vem du är – förstagångsväljare eller statsminister, bott här i 
generationer, nyss blivit svensk medborgare eller precis fått rösträtt – din röst är 
lika mycket värd som alla andras. Men bara om du använder den! Så gör det, 
rösta i valet senast 9 september.  

Att rösta – myndig på riktigt  
Att fylla 18 är ett stort steg och plötsligt är det du som bestämmer över ditt liv 
och din framtid. Men inte bara det, när du fyllt 18 är du också med och 
bestämmer om Sveriges framtid. 

Det kallar vi ”myndig på riktigt”. 

Du kan göra skillnad 
Med din röst är du vara med och påverka utvecklingen i samhället, här i 
kommunen, regionen och landet som helhet. Genom att rösta kan just du göra 
skillnad – både nu och i framtiden. 

Stödjande budskap – nya medborgare 

Ingen annan kan se vad jag röstar på 
Vårt valsystem innebär att alla röster är lika mycket värda. Det garanterar också 
att ingen kan se vad du röstar på – det är din alldeles egen hemlighet. Denna 
grundlagsskyddade trygghet kallas för ”valhemligheten”. 

Att röst är att vara med och bygga framtiden 
Du som röstar utnyttjar inte bara din rätt att vara med och bestämma vilka som 
ska styra i kommuner, landsting och i vår riksdag. Du är också med och 
utformar framtiden. 

En framtid där just din röst kan vara avgörande. 

Stödjande budskap – boende i områden med lågt valdeltagande 

Min röst gör skillnad 
Du kanske tror att din röst inte har någon betydelse i det stora hela, att du inte 
kan påverka. Det är precis tvärt om, din röst är lika stark och viktig som 
statsministerns och kan göra verklig skillnad. Men bara om du använder den! 
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Din röst – viktigare än du kanske tror! 
Du kanske tänker att din röst inte har någon betydelse i det stora hela och 
därför väljer att inte rösta. Men din röst är lika mycket värd som statsministerns 
och genom att rösta påverkar du både din och Sveriges framtid. Om du 
däremot avstår din röst så överlåter du åt andra att bestämma. 

Stödjande budskap – personer med funktionsnedsättning 

Min röst gör skillnad 
Du kanske tror att din röst inte har någon betydelse i det stora hela, att det ändå 
inte blir någon skillnad. Det är precis tvärt om, din röst är lika stark och viktig 
som statsministerns och kan påverka både din egen och Sveriges framtid. Men 
bara om du använder den! 

Flera olika sätt att rösta – vad passar dig?  
Din röst är lika stark och viktig som statsministerns. Om du inte kan ta dig till 
vallokalen för egen hand den 9 september så finns det andra sätt du kan 
leverera din röst på – du kan till exempel rösta via ombud eller genom den 
ambulerande röstmottagningen. 

Strategi 

För att genomföra en lyckad kampanj behöver vi stå ut i bruset, förklara och 
vägleda. 

Målgrupperna saknar i dag erfarenheter kring hur ett val går till, varför man ska 
använda sin röst, hur man genomför det praktiskt samt att det är flera olika val. 
Därför behöver vi arbeta integrerat och ha ett sammanhållet budskap 
genomgående i våra kanaler. 

 Så här vill vi uppfattas i vår kommunikation
o intresseväckande,
o tydliga
o trovärdiga och
o opartiska. Väldigt viktigt att kommunikationen är opolitiskt

bunden.

 Muntlig kommunikation med målgrupperna
Muntlig kommunikation är väldigt viktig i kampanjarbetet. Det finns
många i organisationen som har gått utbildning i hur valet går till och
som jobbar i områden där valdeltagandet är lågt. Det finns också många
som kan förklara och vägleda på olika språk. Dessa personer är
nyckelpersoner i vårt arbete. I strategin ligger också att vara närvarande
på olika aktivitetsdagar i områden med lågt valdeltagande, samt vara
med i sammanhang där många boråsare befinner sig, så som
Sommartorsdagarna.

 Konsekvent användning av kampanjmaterial
Som stöd i den muntliga kommunikationen och för att skapa
igenkänning och uppmärksamhet så finns vårt övergripande
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kommunikativa koncept som vi alltid ska hålla oss till. Material som hör 
till kampanjen ska alltid användas när vi pratar om valet och vikten av 
att rösta. 

 PR och publicitet
Vid viktiga händelser och milstolpar under valupptakten ska vi skriva
nyheter till boras.se och skicka pressmeddelanden för att på publicitet
och uppmärksamhet för vår kampanj. Förutom planerade
kommunikationsinsatser gäller här också att fånga ögonblicket eller
hänga på en ”snackis”.

 Kommunicera svar på frågor
För att få fler personer ur målgrupperna att förstå att de kan rösta,
varför de ska göra det samt hur det går till vill vi samla svar samt
kommunicera dessa på ett enkelt vis. Vi vill dels att frågorna ska
besvaras på boras.se/klartjagskarösta men även driva dessa svar i
kampanjen i sociala medier. Exempel på detta kan vara:

I vilket eller vilka val du får delta ser du i ditt röstkort som skickas hem till dig 
under augusti månad. 
#KLARTJAGSKARÖSTA 

Du vet väl att alla röster i Sverige är lika mycket värda, så missa inte chansen att 
använda din röst. 
#KLARTJAGSKARÖSTA 

Du vet väl att du kan rösta i förväg – titta på boras.se/klartjagskarösta och få 
reda på alla detaljer. 
#KLARTJAGSKARÖSTA 

 Synas på många platser samtidigt
Kampanjen startar vecka 22 genom lansering av webb och presentation
av våra valambassadörer. Därefter kommer vi kontinuerligt att
kommunicera med jämna mellanrum för att, cirka en månad före valet,
höja intensiteten och synas på många olika platser runt om i kommunen
samtidigt. Se närmre hur och var i aktivitetsplanen.

 Anpassning av tonalitet i olika kanaler
Vi anpassar till viss del tonalitet och sätt att kommunicera våra budskap
till våra olika kanaler.

Kampanjen #klartjagskarösta 
Kampanjen för ett ökat valdeltagande sker från vecka 22 till vecka 36 och går 
under namnet #klartjagskarösta.  

Valambassadörer  
Vi har 14 valambassadörer kopplade till kampanjen. Valambassadörerna är 
boråsare som står upp för demokrati och för vikten av att göra sin röst hörd. 
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De är i olika åldrar, från olika stadsdelar och har olika erfarenheter. Men en sak 
har de gemensamt – de ska alla rösta i höstens val! 

Porträtt på medborgare av olika ålder, etnicitet och kön. Ansikten som utstrålar 
säkerhet och allvar, utan att vara allvarliga. Starka personligheter och utseenden. 
Vissa av ambassadörerna kallar vi lokala ambassadörer. De är kopplade till ett 
geografiskt område som vi har fokus på i arbetet med att höja valdeltagandet. 
Ett exempel är Hässleholmen, där valdeltagandet i förra valet låg på cirka 50 
procent. Snittet för hela Borås är 82 procent. De lokala ambassadörerna har 
nominerats till sitt uppdrag.  

De övriga, stadenövergripande valambassadörerna har valts av andra 
anledningar, så som nätverk, ålder, engagemang eller igenkänning.  

Kanaler och kampanjmaterial 

Digitalt 

 Webb – boras.se/klartjagskarösta, navet i vår kommunikation.
 Splash – stora bilden på startsidan på boras.se.
 Sociala medier – Borås Stads Facebookkonto och Instagramkonto. Vi

har även skapat ett motiv, likt det valambassadörerna har över sina
porträtt, som alla kan lägga till på sin profilbild på Facebook.

 Film som bland annat går att använda på webb, i sociala medier och på
digitala skärmar runt om i våra verksamheter.

 Nyheter på boras.se och pressmeddelanden via pressverktyget i
Meltwater.

Trycksaker  
Det fysiska kampanjmaterialet används på utvalda mötesplatser i Borås, som 
också i många fall är förtidsröstningslokaler. Materialet används även vid 
aktivitetsdagar och andra evenemang i mötet med boråsare.  

 Folder – 12-sidig A5-folder.
 Roll-ups – en på varje ambassadör.
 Affischer – A3, en på varje ambassadör.
 Vykort – A5, en på varje ambassadör.
 Eurosizevitriner – stora affischer i vitrinskåp runt om i kommunen.

Köpta kanaler 

 Digitala skärmar R40, Knalleland, Åhaga (bokat via GM Moving
Message).

 Sommartorsdagspaketet: film på storbildskärm på Stora torget, två
printannonser i BT och två webbannonser på bt.se (bokat via Annons-
BT).

 Reklam i kassaköer i matbutiker (bokat via ADinQ).
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Övrigt 

 Pins, en med texten ”Fråga mig om valet” och en med texten ”Klart jag
ska rösta” (Folkhälsoenheten)

 Ballonger (Folkhälsoenheten)

Aktivitets- och tidsplan 

Se separat aktivitets- och tidsplan för kampanjen. 

Uppföljning 

 Valkansliet för uppföljning av röstsiffror.

 Kan vi få hjälp av annons-BT med uppföljning av
Sommartorsdagspaketet? Samma med GM Moving Message och
ADinQ.

 Ta hjälp av Maria Karlsson och Elin Ahlgren för att följa upp våra egna
digitala kommunikationsinsatser.
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SCB har på uppdrag av regeringen genomfört en särskild studie av val-
deltagandet bland personer med funktionsnedsättning.

Analyserna baseras på valdeltagandekontrollerade urval från undersök-
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befolkningsgrupper samt efter typ av funktionsnedsättning.
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Valdeltagande bland personer med funktionsnedsättning Förord 

Förord 

Statistiska centralbyrån (SCB) fick den 11 september 2014 ett 

regeringsuppdrag att genomföra tre studier, dels om det svenska 

valdeltagandet, dels om valdeltagandet bland personer med 

funktionsnedsättning, dels vilka som blir nominerade och valda och 

villkoren bland valda (Ju2014/5631/D). Den här rapporten om 

valdeltagandet bland personer med funktionsnedsättning utgör SCB:s 

redovisning av den andra delen av uppdraget. 

Rapporten innehåller analyser av valdeltagandet i allmänna val mellan 

2006 och 2014 bland personer med funktionsnedsättning. Rapporten är 

skriven av Mikaela Järnbert. 

För uppdragets genomförande har SCB haft kontakter med Myndigheten 

för delaktighet. Vid SCB har Anna Hagman, Anna Nyman, Ingrid Persson, 

Frida Westling och Richard Öhrvall bidragit med värdefulla synpunkter.  

Statistiska centralbyrån i april 2015 

Inger Eklund 

Maj Eriksson Gothe 

SCB tackar 

Tack vare våra uppgiftslämnare – privatpersoner, företag, myndigheter och 

organisationer – kan SCB tillhandahålla tillförlitlig och aktuell statistik som 

tillgodoser samhällets informationsbehov. 
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Sammanfattning 
Valdeltagande bland personer med funktionsnedsättning har inte studerats 
tidigare i Sverige. Denna studie utgör den första i sitt slag. Eftersom det 
saknas en standardiserad definition av personer med funktionsnedsättning 
i Sverige och olika undersökningar mäter funktionsnedsättning på olika 
sätt har denna studie tagit en explorativ form.  

Inom ramen för detta uppdrag analyseras valdeltagandet vid 2014 års val 
utifrån SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden.  Uppgifter om 
valdeltagande har samlats in från röstlängden. Uppgifter om valdeltagande 
bland personer med funktionsnedsättning, motsvarande de som har tagits 
fram för 2014 års val, finns inte tillgängliga för tidigare år och därför kan 
ingen analys över utveckling av valdeltagandet göras. För att vidga 
analysen har studien kompletterats med uppgifter om valdeltagande vid 
2006 års riksdagsval och 2009 års Europaparlamentsval utifrån 
Arbetsförmedlingens undersökning av situationen på arbetsmarknaden bland 
personer med funktionsnedsättning. Undersökningarna skiljer sig åt såväl vad 
gäller definitionen av funktionsnedsättning som vilka typer av 
funktionsnedsättningar som undersöks. 

Lägre valdeltagande bland personer med 
funktionsnedsättning  
Valdeltagandet var något lägre bland personer med funktionsnedsättning 
jämfört med övriga befolkningen vid såväl Europaparlamentsvalet som 
riksdagsvalet 2014. I Europaparlamentsvalet var valdeltagandet 49 procent 
bland dem med funktionsnedsättning jämfört med 53 procent i övriga 
befolkningen. Vid riksdagsvalet var motsvarande andelar 85 respektive 88 
procent.  Denna skillnad i valdeltagande vid 2014 års val mellan personer 
med funktionsnedsättning och övriga är som mest tydlig bland dem 65 år 
och äldre samt ensamstående.  

Valdeltagandet varierar med typ av 
funktionsnedsättning  
Gruppen personer med funktionsnedsättning är heterogen och studerar 
man valdeltagandet efter typ av funktionsnedsättning kan man se att det 
framförallt är personer med nedsatt rörelseförmåga, med besvär av oro och 
ångest och med synnedsättning som röstade i lägre grad än personer utan 
dessa besvär eller nedsättningar vid 2014 års val.  

Nedsatt rörelseförmåga 

Personer med nedsatt rörelseförmåga röstade i lägre utsträckning jämfört 
med personer utan nedsatt rörelseförmåga vid såväl Europaparlamentsval 
som riksdagsval år 2014. Lägst var valdeltagandet bland dem med svårt 
nedsatt rörelseförmåga, 64 procent i riksdagsvalet och 30 procent i 
Europaparlamentsvalet jämfört med 88 respektive 53 procent bland dem 
utan nedsatt rörelseförmåga.  
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Besvär av oro och ångest 

Analyser av valdeltagandet bland personer som har besvär av ängslan, oro 
eller ångest visar att valdeltagandet var lägst bland dem som har svåra 
besvär och högst bland dem helt utan besvär. Valdeltagandet bland 
personer med svåra besvär var i riksdagsvalet 82 procent jämfört med 89 
procent bland dem utan några besvär. Motsvarande andelar i 
Europaparlamentsvalet var 43 procent jämfört med 54 procent. 

Nedsatt syn 

Studien visar en skillnad i valdeltagande vid 2014 års val mellan personer 
med och utan synnedsättning, där personer med nedsatt syn röstar i 
mindre utsträckning. Skillnaden i valdeltagande går att notera både i valet 
till Europaparlamentet och i riksdagsvalet 2014. Vid riksdagsvalet var det 
85 procent av röstberättigade personer med synnedsättning som gick och 
röstade jämfört med 88 procent av dem som inte hade någon 
synnedsättning. Motsvarande andelar vid Europaparlamentsvalet var 43 
procent jämfört med 53 procent. 

Kompetterande analys 
En komplettende analys av valdeltagandet i riksdagsvalet 2006 och 
Europaparlamentsvalet 2009 utifrån undersökningen av situationen på 
arbetsmarknaden bland personer med funktionsnedsättning bekräftar bilden av 
ett lägre valdeltagande bland personer med funktionsnedsättning jämfört 
med övriga befolkningen. Här kan man även se att skillnaden mellan 
personer med funktionsnedsättning och övriga är större bland personer 
som inte är sysselsatta jämfört med sysselsatta.  

Denna analys visar att valdeltagandet var lägst bland personer med 
utvecklingsstörning. I riksdagsvalet 2006 var valdeltagandet i denna grupp 
43 procent, vilket var ungefär hälften så högt som valdeltagandet hos 
övriga i befolkningen. Valdeltagandet var även lägre jämfört med övriga i 
befolkningen bland personer med astma, dyslexi, dövhet, hjärt- och 
kärlsjukdom, lungsjukdom, psykisk funktionsnedsättning, 
rörelsenedsättning, stamning, språk, talsvårigheter samt personer med 
synnedsättning/blindhet.  

I 2009 års Europaparlamentsval var valdeltagandet lägre bland personer 
med epilepsi, mag- och tarmsjukdom, psoriasis, psykisk 
funktionsnedsättning och personer med rörelsenedsättning jämfört med 
övriga i befolkningen. Valdeltagandet kunde inte redovisas för personer 
med utvecklingsstörning och personer med stamning, språk, talsvårigheter 
på grund av för få svarande med denna typ av funktionsnedsättningar.  
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1 Inledning 

Att medborgarna genom fria och regelbundna val får bestämma vilka som 
ska styra över dem är den representativa demokratins främsta 
kännetecken. Vid återkommande allmänna val har befolkningen möjlighet 
att välja vilka som ska få företräda dem fram till nästa val. I dessa val är 
varje medborgares röst lika mycket värd. Men om valdeltagandet är lågt 
eller om det är lågt i vissa specifika grupper kan de folkvalda förlora i 
representativitet. Detta gör att valdeltagande är betydelsefullt och värt att 
studera.  

SCB har genomfört studier av valdeltagandet sedan 1911 års riksdagsval. 
Syftet är att komplettera uppgifterna över det totala och regionala 
valdeltagandet med uppgifter om valdeltagandet i olika grupper i 
samhället. De återkommande valdeltagandeundersökningarna visar att 
valdeltagandet skiljer sig stort mellan olika befolkningsgrupper. Kvinnor 
röstar i något högre grad än män. Ensamstående, lågutbildade, 
låginkomsttagare, arbetare, arbetslösa och personer utanför arbetskraften 
röstar i betydligt lägre utsträckning än sammanboende, högutbildade, 
höginkomsttagare, tjänstemän och sysselsatta. När man har studerat 
valdeltagande efter ålder har det konstaterats att valdeltagandet är lägre 
bland de yngsta och de äldsta åldersgrupperna. Andelen röstande är även 
betydligt mindre bland personer som är utländska medborgare och bland 
utrikes födda än svenska medborgare och inrikes födda. Däremot finns 
inga studier om valdeltagande bland personer med funktionsnedsättning 
samt om det skiljer sig från valdeltagandet i övriga befolkningen. Denna 
studie av valdeltagande efter funktionsnedsättning är den första i sitt slag. 
Det finns inga liknande studier att jämföra resultaten mot.  

Regeringen gav den 11 september 2014 Statistiska centralbyrån (SCB) i 
uppdrag att genomföra en studie om valdeltagandet bland personer med 
funktionsnedsättning vid de allmänna valen 2014 (Ju2014/5631/D). I rege-
ringsbeslutet beskrivs SCB:s uppdrag på följande sätt: 

En studie om valdeltagandet bland personer med funktionsnedsättning. SCB ska 
undersöka hur valdeltagandet ser ut bland personer med funktionsnedsättning i 
Europaparlamentsvalet och valen till riksdag, kommun- och 
landstingsfullmäktige 2014. SCB ska om möjligt göra jämförelser mellan 2014 års 
val och tidigare valtillfällen. SCB ska i genomförandet av uppdraget ha kontakt 
med Myndigheten för delaktighet och informera sig dels om myndighetens 
pågående studie (Ju2014/587/D) om tillgängligheten till röstmottagningsställen 
under valen 2014, dels om andra frågeställningar som kan vara av betydelse för 
uppdragets genomförande och slutsatser. 

I Sverige finns i dag inga fastställda kriterier för vem som ingår i gruppen 
personer med funktionsnedsättning. Olika slags funktionsnedsättningar 
påverkar människor i olika situationer, och det finns för närvarande ingen 
fastställd definition som fungerar i alla sammanhang. I den analys som 
görs inom ramen för detta uppdrag används uppgifter från SCB:s 
undersökningar av levnadsförhållanden och därmed också den definition 
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av funktionsnedsättning som används i undersökningarna. Uppgifter om 
valdeltagande har samlats in från röstlängden. Analysen kompletteras med 
uppgifter från Arbetsförmedlingens undersökning som studerar 
situationen på arbetsmarknaden bland personer med funktionsnedsättning, 
i vilken en annan definition av funktionsnedsättning används. 

I kommande avsnitt beskrivs de avgränsningar som har gjorts, definitioner 
av begreppet funktionsnedsättning, datakällorna som används i analysen 
samt rapportens disposition. 

Avgränsningar 
Olika befolkningsgrupper har olika rösträtt i val till Europaparlamentet, 
riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. I Europaparlamentsvalet och 
riksdagsvalet har svenska medborgare 18 år och äldre rösträtt, medan även 
utländska medborgare har rösträtt i val till landstings- och 
kommunfullmäktige. (Vallagen). 

I analysen av valdeltagandet bland personer med funktionsnedsättning 
begränsas analyserna till att omfatta den största rösträttsgruppen, svenska 
medborgare folkbokförda i Sverige. De andra rösträttsgrupperna 
utlandssvenskar och utländska medborgare är grupper med lågt 
valdeltagande och som kräver specialstudier för att på ett tillförlitligt sätt 
kunna uttala sig kring valdeltagande och funktionsnedsättning. 

Andelen som röstar bland svenska medborgare som är folkbokförda i 
Sverige skiljer sig marginellt åt mellan riksdagsval, landstingsfullmäktigval 
och kommunfullmäktigval. I denna rapport redovisas därför enbart analys 
av valdeltagande vid ett av valen i september, nämligen riksdagsvalet. 
Redovisningen omfattar således valdeltagandet bland svenska medborgare 
folkbokförda i Sverige vid Europaparlamentsvalet och riksdagsvalet 2014. 

Uppgifter om valdeltagande bland personer med funktionsnedsättning, 
motsvarande de som inom ramen för detta uppdrag har tagits fram för 
2014 års val, finns inte tillgängliga för tidigare år och därför kan ingen 
analys över utveckling av valdeltagandet göras. 

Begreppet funktionsnedsättning: definitioner och 
jämförbarhet  
I Sverige saknas idag en definition av vad som är en funktionsnedsättning. 
I rapporten Val på lika villkor – en studie av tillgängligheten vid de allmänna 
valen 2014 från Myndigheten för delaktighet konstateras att det saknas en 
standardiserad definition av gruppen personer med funktionsnedsättning. 
I rapporten Hur är läget från samma myndighet problematiseras begreppet: 

”Det handlar om olika individer med olika typer av funktionsnedsättningar och i 

varierande grad. Det finns också stor variation i vilken situation eller miljö en 

person blir hindrad. Det finns ingen generell eller standardiserad definition av 

funktionsnedsättning. Det finns inte heller någon generell regel om vilka 

funktionsnedsättningar som ska räknas med.”(Myndigheten för delaktighet, 2014a) 

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
används följande definition: 
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… [bl.a. personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska 
funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan motverka deras fulla 
och verkliga deltagande i samhället på samma villkor som andra].(DS 2008:23) 

Ibland talas om att man ska använda ett funktionshindersperspektiv, det 
innebär att funktionsnedsättningen i sig inte är ett hinder utan att hindret 
uppstår i olika situationer. Ett exempel på en situation i vilken en person 
med synnedsättning blir hindrad är en buss som saknar audiovisuellt 
hållplatsutrop men som inte är hindrad när detta finns. (Myndigheten för 
delaktighet, 2014a) 

Den statistik som finns gällande villkor för personer med 
funktionsnedsättning använder sig av olika definitioner av 
funktionsnedsättning, vilket komplicerar jämförelser mellan olika 
datakällor. I denna rapport kommer uppgifter från två olika 
undersökningar, med två olika sätt att definiera gruppen, att användas. Det 
är Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) och 
Undersökningen av situationen på arbetsmarknaden för personer med 
funktionsnedsättning. 

Datakällor 
För att kunna beskriva valdeltagandet i 2014 års val bland personer med 
funktionsnedsättning på ett så utförligt sätt som möjligt har SCB samlat in 
uppgifter om valdeltagandet vid de allmänna valen år 2014 för urvalet till 
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) år 2013. För att 
komplettera analysen redovisas valdeltagandet även för ett urval från 
Undersökningen av situationen på arbetsmarknaden för personer med 
funktionsnedsättning år 2006 och 2009. 

Nedan följer en kortfattad beskrivning av det material som har använts i 
studien samt hur uppgiften om valdeltagande samlas in. En mer 
omfattande genomgång finns i kapitlet Fakta om statistiken.  

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) beskriver hur 
levnadsförhållanden ser ut bland olika grupper i samhället. I denna 
undersökning ingår bland annat frågor om funktionsnedsättningar, vilket 
gör att det går att beskriva valdeltagandet bland personer med 
funktionsnedsättning.  

I ULF/SILC inkluderas man i gruppen personer med funktionsnedsättning 
om man har åtminstone en av nedan listade funktionsnedsättningar:  

 nedsatt hörsel

 nedsatt syn

 nedsatt rörelseförmåga

 svåra besvär av astma

 svåra besvär av allergi

 svåra besvär av ängslan, oro, ångest m.m.

 hälsoproblem som i hög grad begränsar aktivitet
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Andelen i befolkningen 16 år och äldre som enligt denna definition räknas 
till gruppen med funktionsnedsättning var cirka 32 procent år 2008-2011. I 
analysen av valdeltagande efter funktionsnedsättning ingår dock inte de 
med hälsoproblem som i hög grad begränsar aktivitet. 

Undersökningen genomförs som telefonintervjuer med ett slumpmässigt 
urval av befolkningen 16 år och äldre. De analyser som har genomförts i 
denna studie baseras på data från ULF/SILC år 2013. I undersökningen 
tillåts indirekt intervju, det vill säga en annan person svarar på vissa frågor 
i undersökningen om urvalspersonen själv inte kan medverka med 
anledning av exempelvis en funktionsnedsättning. På så sätt kan man få 
information om en person som inte kan intervjuas har en 
funktionsnedsättning. 

Undersökningen av situationen på arbetsmarknaden för 
personer med funktionsnedsättning  

SCB genomför Undersökningen av situationen på arbetsmarknaden för personer 
med funktionsnedsättning på uppdrag av Arbetsförmedlingen. 
Undersökningen syftar till att beskriva situationen på arbetsmarknaden för 
personer med funktionsnedsättning. De analyser som har genomförts i 
denna studie baseras på data från 2006 och 2008 års undersökningar som 
båda genomfördes som en tilläggsundersökning till ett delurval av 
Arbetskraftsundersökningens (AKU) urval. 

I denna undersökning inkluderas man i gruppen personer med 
funktionsnedsättning om man själv, efter att ha fått följande definition 
uppläst, uppger sig tillhöra denna grupp: Med funktionsnedsättning menas 
här att man kan ha nedsatt syn eller hörsel, ha tal- eller röstproblem, rörelsehinder, 
allergi eller någon form av psykisk funktionsnedsättning. Det kan också vara att 
man har diabetes, hjärtlungproblem, mag-tarmsjukdom, psoriasis, epilepsi, dyslexi 
eller något liknande.  

Definitionen av funktionsnedsättning utgår från FN:s definition. 

Andelen i befolkningen 16–64 år som enligt denna definition räknas till 
gruppen med funktionsnedsättning låg 2006 och 2008 på omkring 16 
procent.  

Undersökningen genomförs som telefonintervjuer med ett slumpmässigt 
urval av individer i åldrarna 16–64 år. I undersökningen tillåts indirekt 
intervju med annan person som svarar på vissa frågor i undersökningen 
om urvalspersonen inte kan medverka på grund av exempelvis en 
funktionsnedsättning. På så vis finns det en möjlighet att få information om 
en person, som inte kan intervjuas, har en funktionsnedsättning eller inte. 

Uppgifter om valdeltagande 

SCB undersöker valdeltagandet i olika befolkningsgrupper genom 
särskilda valdeltagandeundersökningar. Uppgifter om valdeltagande 
samlas in genom att SCB skickar underlag i form av listor på 
urvalspersoner till länsstyrelserna som sedan går igenom de avprickade 
röstlängderna och markerar om personen röstat eller ej. Förutom 
deltagande i val inhämtas information om urvalspersonen förtidsröstade. 



Valdeltagande bland personer med funktionsnedsättning  Inledning 

Statistiska centralbyrån 13 

De uppgifter om valdeltagande som redovisas baseras följaktligen inte på 
svar från enskilda i intervju- eller enkätundersökningar utan kan betraktas 
som faktiskt valdeltagande. 

För att allsidigt beskriva valdeltagandet bland svenska medborgare 
folkbokförda i Sverige används dels Arbetskraftsundersökningens urval i 
åldersgruppen 18–74 år, dels ett kompletterande urval bestående av äldre 
personer. Även andra urval kan av olika orsaker ingå i det urval som 
skickas ut till länsstyrelserna för att valdeltagandekontrolleras. 
Undersökningarna av levnadsförhållanden är en sådan undersökning.  

Disposition 
Rapporten inleds med en beskrivning av arbetet med att förstärka 
rättigheterna hos personer med funktionsnedsättning. I kapitlet 
Funktionsnedsättning beskrivs valdeltagandet för personer med 
funktionsnedsättning samt övriga i befolkningen vid 2014 års riksdags- och 
Europaparlamentsval 2014 utifrån Undersökningarna av 
levnadsförhållanden samt vid 2006 års riksdagsval och 2009 års 
Europaparlamentsval utifrån Undersökningen av situationen på 
arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Det 
nästkommande kapitlet Typ av funktionsnedsättning innehåller analyser av 
valdeltagande bland personer med olika typer av funktionsnedsättningar 
utifrån samma källor som kapitlet innan. Kapitlet Annan politisk aktivitet 
innehåller uppgifter om medlemskap i politiska partier och fackföreningar 
bland personer med funktionsnedsättning utifrån Undersökningarna av 
levnadsförhållanden. De viktigaste slutsatserna från analyserna lyfts fram i 
det avslutande kapitlet. 



14 Statistiska centralbyrån 



Valdeltagande bland personer med funktionsnedsättning  Bakgrund 

Statistiska centralbyrån 15 

2 Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs de nationella målen för handikappolitiken, de 
rättigheter som fastslås i FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning samt det pågående arbetet med att säkerställa att alla 
har samma möjlighet att utnyttja sin rätt att påverka genom att rösta.  

Från patient till medborgare – nationell handlingsplan 
för handikappolitiken 
I de nationella mål för handikappolitiken som fastslogs år 2000 
(prop1999/2000:79) beskrivs mål och handlingsplan för demokrati och full 
delaktighet. De mål som sattes upp och som fortfarande gäller för det 
handikappspolitiska arbetet är ett samhälle med mångfald som grund i 
vilket människor med funktionshinder är fullt delaktiga och har 
förutsättningar för självständighet och självbestämmande. I 
handlingsplanen slås även fast att det handikappspolitiska arbetet ska 
inriktas mot att ta bort de hinder som finns för personer med 
funktionsnedsättning att fullt ut delta i samhällslivet. Arbetet med att 
skapa ett tillgängligare Sverige inkluderar rätten att rösta och att ha 
förutsättningar för att delta i den kommunala demokratin. I den nationella 
handlingsplanen nämns betydelsen av att de vallokaler som används på 
valdagen ska vara tillgängliga för alla som vill rösta. 

Konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning 
Sverige har undertecknat den konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning (Ds 2008:23) som FN antog 2006. Konventionen 
innehåller inte några nya rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning utan har som sitt syfte att främja, skydda och 
säkerställa fullt och lika åtnjutande av mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning. 
Konventionen har haft stor betydelse som vägledande instrument när det 
gäller handikappolitiken i Sverige.  

Rösträtten är den mest grundläggande demokratiska rättighet som vi har – 
att alla ska kunna rösta är grunden i en demokrati. I konventionens artikel 
29 behandlas deltagande i det politiska och offentliga livet. Enligt artikeln 
ska konventionsstaterna säkerställa att personer med funktionsnedsättning 
har samma politiska rättigheter och möjlighet att på samma villkor som 
andra kunna nyttja dem. För detta åläggs konventionsstaterna att: 

a) säkerställa att personer med funktionsnedsättning effektivt och fullständigt
kan delta i det politiska och offentliga livet på samma villkor som andra, direkt
eller genom fritt valda ombud, däribland rättighet och möjlighet för personer
med funktionsnedsättning att rösta och att bli valda, bl.a. genom följande:

i) säkerställa att valprocedurer, anordningar och material är
ändamålsenliga, tillgängliga och lätta att förstå och att använda,
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ii) skydda rätten för personer med funktionsnedsättning att rösta
genom hemlig röstning i val och folkomröstningar utan hot, och att
vara kandidater i val, att faktiskt inneha ämbeten samt att utföra alla
offentliga funktioner på alla offentliga nivåer med underlättande av
användning av stödjande och ny teknik, där så är tillämpligt,
iii) garantera att personer med funktionsnedsättning fritt kan uttrycka
sin vilja som väljare och, i detta syfte, vid behov, på deras begäran,
tillåta att de vid röstning får assisteras av en av dem fritt vald person,
(Ds 2008:23)

Konventionen trädde i kraft i Sverige i januari 2009. (SÖ 2008: 26) 

I enlighet med konventionen finns ett pågående arbete med att säkerställa 
möjligheten att rösta på lika villkor. I proposition 2013/14:37 står att läsa: 

Eftersom tillgängligheten till röstmottagningsställen – både vallokaler 
och röstningslokaler för förtidsröstningen – är av grundläggande 
betydelse för väljarnas möjlighet att utöva rösträtten, är det viktigt att 
de lokaler som inrättas för röstmottagningen anpassas så att alla väljare 
har lika tillgång till dem. Lokalernas utformning ska inte hindra väljare 
med nedsatt fysisk, psykisk, intellektuell eller sensorisk 
funktionsförmåga från att delta i val.  

Ändring i vallagen gällande otillgängliga vallokaler 
Vid allmänna val och folkomröstningar sker röstning på särskilda 
röstmottagningsställen och man kan välja att rösta antingen i sin vallokal 
på valdagen eller i särskilda röstningslokaler före och under valdagen (7 
kap. 1 § vallagen). Ansvaret för att det finns lämpliga lokaler som kan 
användas som vallokaler vilar på varje kommun. Med lämpliga lokaler 
avses lokalisering, tillgänglighet och öppethållande på ett sådant sätt att 
väljarna har goda möjligheter att rösta (Vallagen).  

Kommuner har tidigare haft möjlighet1 att söka dispens hos länsstyrelsen 
för undantag från krav på tillgänglighet för röstmottagningsställen om de 
ansåg att det fanns särskilda skäl till att använda en lokal. Denna möjlighet 
till dispens togs bort i och med en ändring i vallagen som trädde i kraft den 
28 januari 2014, vilket innebär att alla röstmottagningsställen från och med 
2014 års val ska vara tillgängliga för alla. 

Arbete med tillgänglighet till vallokaler 
I anslutning till förändringen i vallagen gav regeringen Myndigheten för 
delaktighet2 i uppdrag att studera tillgängligheten vid de 
röstmottagningsställen som användes vid de allmänna valen 2014 och 
analysera effekterna av ändringarna i vallagen. Inom ramen för uppdraget 
har Myndigheten för delaktighet bland annat genomfört inventeringar av 
röstmottagningsställen, genomfört enkäter riktade till personer med 

1
 Möjligheten att bevilja dispens vid särskilda skäl infördes genom 2005 års vallag. 

2
 Tidigare Handisam. 
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funktionsnedsättning samt genomfört djupintervjuer med personer som 
jobbat på valkanslier.  

Inventeringen av vallokaler vid Europaparlamentsvalet i maj 2014 visade 
på problem med dåligt placerade valsedlar, dåligt med utrymme bakom 
skärmarna samt att skyltar, symboler och texter var svåra att se. Den 
enkätundersökning som genomfördes vid de allmänna valen i september 
som riktades till personer med funktionsnedsättning bekräftar resultaten 
från inventeringen, men visar även på att det inför valen funnits brister i 
den information som gått ut från myndigheter och kommuner, från medier 
samt från partier. Resultaten från djupintervjuer med personer på 
valkanslier pekar på att det behövs mer kunskap om hur man ska arbeta 
för att öka möjligheten att rösta för personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar, medan den fysiska tillgängligheten har varit 
lättare att arbeta med. 

De slutsatser kring fortsatt arbete som dras i rapporten är fortsatt arbete 
med: 

 lokalernas grundläggande tillgänglighet

 att öka kunskapen om tillgänglighet och enhetliga riktlinjer och
standarder

 att förbättra valsedlarnas utformning

 utreda tekniska utvecklingsmöjligheter för att förenkla röstandet

 att öka tillgängligheten till information från myndigheter,
kommuner och partier.3

Ändringar i valsystem i kommande val 
I några propositioner från de senaste åren finns förslag som ytterligare 
skulle kunna underlätta valdeltagandet för personer med 
funktionsnedsättning.  

I en proposition om ökad effektivitet, säkerhet och tillgänglighet i 
valförfarandet (prop2013/14:124) läggs det fram ett antal förslag som ska 
förenkla deltagandet i val för personer med funktionsnedsättning. Ett 
förslag gäller möjlighet till röstning utanför ett röstmottagningsställe i de 
fall lokalen inte är tillgänglig för väljare med funktionsnedsättning – 
förutsatt att röstningen sker på ett säkert sätt. Ett annat förslag är 
ambulerande röstmottagare som ska underlätta för väljare som på grund 
av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder har svårt att ta sig till ett 
röstmottagningsställe.  

I en annan proposition (prop2013/14:48), finns ett förslag om att tillåta 
partisymboler på valsedlarna för att underlätta för väljare som har svårt att 
tillgodogöra sig skrivet innehåll. Detta för att i så stor utsträckning som 
möjligt underlätta för väljare att rösta på det parti de har avsett att rösta på. 

3
 Uppdraget slutredovisades den 15 december 2014. Slutsatserna redovisas i 

rapporten Val på lika villkor – en studie av tillgängligheten vid de allmänna valen 
2014. 
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Riksdagen sa ja till båda dessa förslag och de nya reglerna gäller från den 1 
januari 2015 och kommer att tillämpas för första gången vid ordinarie val 
2018.
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3 Funktionsnedsättning 

Det finns i Sverige ingen standardiserad definition av gruppen personer 
med funktionsnedsättning. Gruppen består av individer som i varierande 
grad har olika typer av funktionsnedsättningar där det finns stor variation 
av typer av situationer som man blir hindrad. (Myndigheten för 
delaktighet, 2014a). Olika undersökningar använder sig av olika 
definitioner och olika metoder att mäta funktionsnedsättning.  

I detta kapitel redovisas valdeltagandet i Europaparlamentsval och 
riksdagsval bland personer med funktionsnedsättning och övriga 
befolkningen. Redovisningen av 2014 års val görs utifrån SCB:s 
undersökning av levnadsförhållanden (ULF/SILC). Valdeltagandet analyseras 
efter kön, ålder, födelseland samt familjetyp.4  

Som ett komplement till analysen av 2014 års val redovisas uppgifter om 
valdeltagande bland personer med funktionsnedsättning och övriga 
befolkningen vid 2006 års riksdagsval och 2009 års Europaparlamentsval 
efter kön, ålder, utbildning och sysselsättning. Uppgifterna bygger på ett 
urval av personer som deltog i Arbetsförmedlingens undersökning av 
situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.5 Till 
skillnad från ULF/SILC som inte har någon övre åldersgräns riktar sig 
denna undersökning till personer som är 16–64 år. 

Med det sätt att mäta funktionsnedsättning som används här utifrån 
ULF/SILC har drygt 31 procent av Sveriges befolkning 18 år eller äldre 
någon form av funktionsnedsättning. Valdeltagandet var något lägre bland 
personer med funktionsnedsättning jämfört med övriga befolkningen vid 
såväl Europaparlamentsvalet som riksdagsvalet 2014. I 
Europaparlamentsvalet var valdeltagandet 49 procent bland dem med 
funktionsnedsättning jämfört med 53 procent i övriga befolkningen. Vid 
riksdagsvalet var motsvarande andelar 85 respektive 88 procent.   

4
 I ULF/SILC inkluderas man i gruppen personer med funktionsnedsättning om 

man har åtminstone någon av följande funktionsnedsättningar: nedsatt hörsel, 

nedsatt syn, nedsatt rörelseförmåga, svåra besvär av allergi, svåra besvär av astma eller 

svåra besvär av ängslan, oro, ångest m.m. samt hälsoproblem som i hög grad begränsar 

aktivitet. I denna analys ingår samtliga dessa förutom den sista, det vill säga 

hälsoproblem som i hög grad begränsar aktivitet bland dem som räknas till gruppen 

personer med funktionsnedsättning. För mer information se Fakta om statistiken. 
5
 I denna undersökning används en annan definition av funktionsnedsättning. I 

undersökningen inkluderas man i gruppen personer med funktionsnedsättning 
om man själv uppger sig tillhöra gruppen personer med funktionsnedsättning efter 
att ha fått följande definition uppläst: Med funktionsnedsättning menas här att man 
kan ha nedsatt syn eller hörsel, ha tal- eller röstproblem, rörelsehinder, allergi eller någon 
form av psykisk funktionsnedsättning. Det kan också vara att man har diabetes, 
hjärtlungproblem, mag-tarmsjukdom, psoriasis, epilepsi, dyslexi eller något liknande. För 
mer information se Fakta om statistiken. 
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Diagram 3.1 
Valdeltagande i Europaparlamentsvalet och riksdagsvalet 2014 efter 
funktionsnedsättning. Procent 

Källa: Undersökning av levnadsförhållanden 2013 

Denna bild bekräftas av analysen av valdeltagandet med den definition av 
funktionsnedsättning som används i undersökningen av situationen på 
arbetsmarknaden bland personer med funktionsnedsättning. Valdeltagandet var 
något lägre bland personer med funktionsnedsättning jämfört med övriga 
befolkningen i såväl riksdagsvalet 2006 som i Europaparlamentsvalet 2009. 
I riksdagsvalet 2006 var valdeltagandet omkring 83 procent bland dem med 
funktionsnedsättning jämfört med 86 procent bland övriga befolkningen – 
en skillnad på omkring tre procentenheter. I Europaparlamentsvalet 2009 
var skillnaden i samma storleksordning – 42 procent bland personer med 
funktionsnedsättning jämfört med 47 procent i övriga befolkningen. 
Valdeltagandet var ännu lägre bland dem med en funktionsnedsättning 
som medför nedsatt arbetsförmåga. I riksdagsvalet var valdeltagandet i 
gruppen omkring 81 procent och i Europaparlamentsvalet omkring 41 
procent. 

Kön 
Sett till hela den röstberättigade befolkningen var valdeltagandet i 
riksdagsvalet högre bland kvinnor än bland män. Utifrån ULF/SILC kan 
man konstatera att valdeltagandet var lägre bland kvinnor med en 
funktionsnedsättning jämfört med övriga kvinnor i befolkningen. En sådan 
skillnad kan inte konstateras bland männen. Samma mönster kan 
konstateras vid Europaparlamentsvalet 2014.   

Denna bild bekräftas delvis av analysen av valdeltagandet med en annan 
definition av funktionsnedsättning och delvis annan population. Studerar 
man valdeltagandet efter kön och funktionsnedsättning i åldrarna 18-64 år 
kan man konstatera att valdeltagandet var lägre bland personer med 
funktionsnedsättning jämfört med övriga befolkningen – här kan man se en 
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skillnad både bland kvinnor och bland män. Skillnaden noteras för både 
riksdagsvalet 2006 och Europaparlamentsvalet 2009. 

Ålder 
Tidigare studier har visat att valdeltagandet är lägre bland de yngsta i 
valmanskåren. Dessa skillnader gäller oavsett om man har en 
funktionsnedsättning eller inte. Om man jämför valdeltagandet i 
riksdagsvalet 2014 utifrån ULF/SILC bland personer med 
funktionsnedsättning i olika åldrar med övriga befolkningen i samma ålder 
är det enbart i åldersgruppen 65 år och äldre som en skillnad i 
valdeltagande kan konstateras. I denna åldersgrupp var valdeltagandet 
bland personer med funktionsnedsättning 81 procent jämfört med 89 
procent bland övriga i befolkningen. Se diagram 3.2 nedan. 

Diagram 3.2 
Valdeltagande i riksdagsvalet 2014 efter funktionsnedsättning och ålder. 
Procent 

Källa: Undersökning av levnadsförhållanden 2013 

Vid Europaparlamentsvalet 2014 kunde en skillnad i valdeltagande mellan 
personer med funktionsnedsättning och övriga befolkningen konstateras 
förutom bland de äldsta, 65 år och äldre, även bland dem i åldrarna 30–49 
år. 

Analysen utifrån undersökningen av situationen på arbetsmarknaden bland 
personer med funktionsnedsättning visar lite andra resultat. Här kan man 
konstatera att valdeltagandet vid riksdagsvalet 2006 var lägre bland 
personer med funktionsnedsättning jämfört med övriga i befolkningen, 
oavsett åldersgrupp. I Europaparlamentsvalet 2009 kunde det inte 
konstateras någon skillnad i valdeltagande mellan dessa grupper bland de 
yngsta, 18–29 år, men i övriga åldersgrupper (30–49 år och 50–64 år) var 
valdeltagandet lägre bland personer med funktionsnedsättning jämfört 
med övriga i befolkningen.   

Födelseland 
Utifrån SCB:s valdeltagandeundersökningar har man kunnat se att 
valdeltagandet är högre bland inrikes födda jämfört med utrikes födda i 
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den röstberättigade befolkningen. Samma skillnad kan konstateras i 
gruppen personer med funktionsnedsättning vid såväl 
Europaparlamentsvalet som riksdagsvalet 2014. Inrikes födda personer 
med funktionsnedsättning röstade i lägre utsträckning än övriga 
befolkningen i såväl Europaparlamentsvalet som riksdagsvalet år 2014. En 
sådan skillnad kan inte konstateras bland utrikes födda personer vid dessa 
val. 

Familjetyp 
Tidigare studier av valdeltagande har visat att ensamstående röstar i lägre 
grad än sammanboende, vilket även kan konstateras i denna studie utifrån 
ULF/SILC. Det gäller för såväl personer med funktionsnedsättning som 
övriga befolkningen. Bland ensamstående är valdeltagandet lägre bland 
personer med funktionsnedsättning jämfört med övriga i befolkningen, 77 
procent jämfört med 82 procent. Valdeltagandet bland sammanboende är 
emellertid lika högt oavsett om man har funktionsnedsättning eller inte.  

Diagram 3.3 
Valdeltagande i riksdagsvalet 2014 efter funktionsnedsättning och familjetyp. 
Procent 

Källa: Undersökning av levnadsförhållanden 2013 

Dessa resultat kan även konstateras för 2014 års Europaparlamentsval.  
Bland ensamstående var valdeltagandet lägre bland personer med 
funktionsnedsättning jämfört med övriga i befolkningen, 40 procent 
jämfört med 46 procent, medan inga skillnader i valdeltagandet kunde 
konstateras bland sammanboende – personer med funktionsnedsättning 
röstade i lika hög grad som övriga befolkningen.  
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Sysselsatta 
Tidigare studier av valdeltagande har visat att valdeltagandet är högre 
bland de som är sysselsatta än de som inte är sysselsatta. Uppgifter om 
valdeltagande efter funktionsnedsättning och sysselsättning finns inte för 
2014 års val, men utifrån analysen av valdeltagande från undersökningen av 
situationen på arbetsmarknaden bland personer med funktionsnedsättning kan 
man se att detta gäller såväl bland personer med funktionsnedsättning som 
i övriga befolkningen. Skillnaden i valdeltagande mellan personer med 
funktionsnedsättning och övriga befolkningen är tydligare bland de som 
inte är sysselsatta jämfört med de som är sysselsatta. Det gäller såväl 
riksdagsvalet 2006 som Europaparlamentsvalet 2009. 

Diagram 3.4 

Valdeltagande i riksdagsvalet 2006 och Europaparlamentsvalet 2009 efter 

med/utan funktionsnedsättning och sysselsättning (18–64 år). Procent 

Källa: Undersökning av situationen på arbetsmarknaden för personer med 
funktionsnedsättning 2006 och 2008 

Sammanfattning 
Inledningsvis i detta kapitel konstaterades det att gruppen personer med 
funktionsnedsättning består av individer med olika typer av 
funktionsnedsättningar samt att olika undersökningar använder sig av 
olika definitioner och olika metoder att mäta funktionsnedsättning. I stort 
kan man konstatera att de båda datakällorna som använts för att beskriva 
den sammantagna gruppen personer med funktionsnedsättning visar 
liknande skillnader i valdeltagande mellan personer med 
funktionsnedsättning jämfört med övriga befolkningen. Däremot visar de 
lite olika resultat när man studerar valdeltagandet efter kön och ålder 
vilket kan bero på mätmetod och urvalsstorlek, men även på population 
och valår. I nästa kapitel studeras valdeltagandet närmare efter typ av 
funktionsnedsättning. 
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4 Typ av funktionsnedsättning 

I FN:s definition av funktionsnedsättning, enligt konventionen om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning, omfattas personer med 
varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska 
funktionsnedsättningar som i olika situationer och miljöer kan vara 
hindrade från att kunna delta i samhället på samma villkor som andra. I 
detta kapitel ligger fokus på att jämföra valdeltagandet bland personer med 
olika typer av funktionsnedsättningar med valdeltagandet bland personer 
som inte har dessa nedsättningar. Kapitlet är indelat i de två olika 
undersökningar som ingår i analysen. 

Undersökningen av levnadsförhållanden 

Nedsatt hörsel 

Omkring 16 procent av Sveriges befolkning 16 år äldre hade nedsatt hörsel 
år 2012/13 enligt den definition som används i ULF/SILC. Till gruppen 
med nedsatt hörsel räknas dem som i undersökningen har uppgett att de 
har problem med att höra vad som sägs i samtal mellan flera personer, 
även om de använder hjälpmedel så som exempelvis hörapparat. Andelen 
med nedsatt hörsel är som lägst bland de yngsta och högst bland de allra 
äldsta. 

Totalt sett finns inga större skillnader mellan personer med och utan 
nedsatt hörsel vad gäller i vilken utsträckning man deltog i 2014 års 
Europaparlaments- och riksdagsval. 

Diagram 4.1 
Valdeltagande i Europaparlamentsvalet och riksdagsvalet 2014 efter 
med/utan nedsatt hörsel. Procent 

Källa: Undersökning av levnadsförhållanden 2013 
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Nedsatt syn 

Omkring 5 procent av Sveriges befolkning 16 år och äldre har nedsatt syn 
enligt ULF/SILC år 2012/13. Till gruppen med synnedsättning räknas 
personer som har problem att se även med eventuella glasögon eller linser. 
Precis som med hörselnedsättning är synnedsättning vanligast bland de 
allra äldsta i befolkningen.  

Ser man till valdeltagandet finns en skillnad mellan personer med och utan 
synnedsättning, där personer med nedsatt syn röstar i mindre utsträckning. 
Skillnaden i valdeltagande går att notera både i valet till 
Europaparlamentet och i riksdagsvalet 2014. Vid riksdagsvalet var det 85 
procent av röstberättigade personer med synnedsättning som gick och 
röstade jämfört med 88 procent av dem som inte hade någon 
synnedsättning. Motsvarande andelar vid Europaparlamentsvalet var 43 
procent jämfört med 53 procent. 

Diagram 4.2 
Valdeltagande i Europaparlamentsvalet och riksdagsvalet 2014 efter 
med/utan nedsatt syn. Procent 

Källa: Undersökning av levnadsförhållanden 2013 

Nedsatt rörelseförmåga 

År 2012/13 var det omkring 7 procent av befolkningen 16 år och äldre som 
enligt ULF/SILC hade nedsatt rörelseförmåga. Personer räknas som att de 
har nedsatt rörelseförmåga om de inte kan springa en kortare sträcka samt 
har problem med att obehindrat kliva av/på en buss eller ta en kortare 
promenad i rask takt. Omkring 4 procent bedöms ha svår nedsatt 
rörelseförmåga då de behöver hjälp av någon annan person eller något 
hjälpmedel (t.ex. rullstol eller käpp) för att kunna förflytta sig. Andelen 
med nedsatt och svårt nedsatt rörelseförmåga är relativt låg i befolkningen 
under 60 år. Bland personer som är 85 år och äldre har nära hälften svårt 
nedsatt rörelseförmåga. 

Ser man till valdeltagandet kan man se att personer med nedsatt 
rörelseförmåga har lägre valdeltagande vid såväl Europaparlamentsval 
som riksdagsval år 2014. Lägst var valdeltagandet bland dem med svårt 
nedsatt rörelseförmåga, 64 procent i riksdagsvalet och 30 procent i 
Europaparlamentsvalet.  
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Diagram 4.3 
Valdeltagande i Europaparlamentsvalet och riksdagsvalet 2014 efter 
rörelseförmåga. Procent 

Källa: Undersökning av levnadsförhållanden 2013 

Man skulle kunna tänka sig att ålderssammansättningen kan spela roll här, 
men skillnaden i valdeltagande mellan personer med och utan nedsatt 
rörelseförmåga kvarstår även om man enbart tittar på de som är 18-64 år.  

Astma och allergi 

I ULF/SILC ställs även frågor om förekomst och graden av besvär av astma 
och allergi. Resultaten visar att besvär av astma inte verkar ha haft någon 
större inverkan på i vilken utsträckning man utnyttjat sin rätt att rösta i 
2014 års val. I både Europaparlamentsvalet och riksdagsvalet är andelen 
röstande lika hög bland dem med lätta och svåra besvär av astma som 
bland dem helt utan besvär. 

Vidare visar resultaten att de som lider av lätta besvär av allergi röstar i 
högre utsträckning än dem utan besvär. Det gällde för både 
Europaparlamentsvalet i maj och riksdagsvalet i september.  
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Diagram 4.4 a-b 

Valdeltagande i Europaparlamentsvalet och riksdagsvalet 2014 efter besvär 

av astma och allergi. Procent 

Källa: Undersökning av levnadsförhållanden 2013 

Ängslan, oro, ångest 

I Sverige hade nära 19 procent av befolkningen besvär av ängslan, oro eller 
ångest, varav omkring 5 procent hade svåra besvär, enligt ULF/SILC år 
2012/2013.  

Analyser av valdeltagandet bland personer som har denna typ av besvär 
visar att valdeltagandet är lägst bland dem som har svåra besvär och högst 
bland dem helt utan besvär. Valdeltagandet bland personer med svåra 
besvär var i riksdagsvalet 82 procent jämfört med 89 procent bland dem 
utan några besvär. Motsvarande andelar i Europaparlamentsvalet var 43 
procent jämfört med 54 procent. 
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Diagram 4.5 

Valdeltagande i Europaparlamentsvalet och riksdagsvalet 2014 efter besvär 

av ängslan, oro eller ångest. Procent 

Källa: Undersökning av levnadsförhållanden 2013 

Undersökningen av situationen på arbetsmarknaden 
för personer med funktionsnedsättning 
Även undersökningen av situationen på arbetsmarknaden för personer med 
funktionsnedsättning visar att valdeltagandet skiljer sig åt hos personer med 
olika typ av funktionsnedsättning. Lägst är valdeltagandet bland personer 
med utvecklingsstörning. I riksdagsvalet 2006 var valdeltagandet i denna 
grupp 43 procent, vilket var ungefär hälften så högt som valdeltagandet 
hos övriga i befolkningen.  

I 2006 års riksdagsval var valdeltagandet jämfört med övriga i 
befolkningen även statistiskt säkerställt lägre bland personer med astma, 
dyslexi, dövhet, hjärt- och kärlsjukdom, lungsjukdom, psykisk 
funktionsnedsättning, rörelsenedsättning, stamning, språk, talsvårigheter 
samt personer med synnedsättning/blindhet. Omvänt var valdeltagandet 
högre bland personer med diabetes och hörselskada.  
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Tabell 4.1 

Valdeltagande i riksdagsvalet 2006 efter typ av funktionsnedsättning 

(18–64 år). Procent 

Typ av funktionsnedsättning Valdeltagande Andel i befolkningen 
som har denna 
funktionsnedsättning 

Andel Felmarginal Andel Felmarginal 

Astma 82,5* ± 1,1 3,2 ± 0,2 

Diabetes 88,9** ± 1,5 1,3 ± 0,1 

Dyslexi 80,9* ± 2,4 0,9 ± 0,1 

Dövhet 80,1* ± 4,1 0,3 ± 0,1 

Epilepsi 82,0 ± 5,1 0,2 ± 0,0 

Hjärt-/kärlsjukdom 80,4* ± 2,5 0,8 ± 0,1 

Hörselskada 88,4** ± 1,4 1,4 ± 0,1 

Mag-/tarmsjukdom 83,9 ± 2,1 0,9 ± 0,1 

Lungsjukdom 79,7* ± 4,6 0,3 ± 0,1 

Psoriasis 84,2 ± 2,0 0,9 ± 0,1 

Psykisk funktionsnedsättning 77,0* ± 2,3 1,5 ± 0,1 

Utvecklingsstörning 43,5* ± 10,4 0,1 ± 0,0 

Rörelsenedsättning 81,6* ± 1,0 5,0 ± 0,2 

Stamning, språk, tal 72,6* ± 7,4 0,1 ± 0,0 

Synnedsättning/blindhet 82,1* ± 2,1 1,0 ± 0,1 

Någon funktionsnedsättning 82,5 ± 0,5 15,7 ± 0,4 

Övriga i befolkningen 85,7 ± 0,2 84,3 ± 0,4 

*Statistiskt säkerställt lägre valdeltagande jämfört med övriga i befolkningen

**Statistiskt säkerställt högre valdeltagande jämfört med övriga i befolkningen 

I 2009 års Europaparlamentsval kan valdeltagandet konstateras vara 
statistiskt säkerställt lägre jämfört med övriga i befolkningen bland 
personer med epilepsi, mag- och tarmsjukdom, psoriasis, psykisk 
funktionsnedsättning och personer med rörelsenedsättning.  
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Tabell 4.2 

Valdeltagande i Europaparlamentsvalet 2009 efter typ av 

funktionsnedsättning (18–64 år). Procent 

Typ av funktionsnedsättning Valdeltagande Andel i befolkningen 
som har denna 
funktionsnedsättning 

Andel felmarginal Andel Felmarginal 

Astma 45,5 ± 2,6 2,6 ± 0,2 

Diabetes 44,2 ± 3,8 1,1 ± 0,1 

Dyslexi 45,0 ± 4,3 0,9 ± 0,1 

Dövhet 46,7 ± 6,4 0,4 ± 0,1 

Epilepsi 36,9* ± 8,1 0,3 ± 0,1 

Hjärt-/kärlsjukdom 42,9 ± 5,3 0,9 ± 0,1 

Hörselskada 50,0 ± 3,8 1,3 ± 0,1 

Mag-/tarmsjukdom 37,5* ± 4,6 0,8 ± 0,1 

Lungsjukdom 38,7 ± 9,4 0,2 ± 0,0 

Psoriasis 38,4* ± 5,3 0,7 ± 0,1 

Psykisk 
funktionsnedsättning 

40,0* ± 3,8 1,4 ± 0,1 

Utvecklingsstörning .. .. .. .. 

Rörelsenedsättning 39,3* ± 2,1 4,7 ± 0,2 

Stamning, språk, tal .. .. .. .. 

Synnedsättning/blindhet 46,7 ± 4,6 0,9 ± 0,1 

Med funktionsnedsättning 42,4 ± 1,1 15,5 ± 0,4 

Övriga i befolkningen 46,7 ± 0,4 84,5 ± 0,4 

*Statistiskt säkerställt lägre valdeltagande jämfört med övriga i befolkningen

**Statistiskt säkerställt högre valdeltagande jämfört med övriga i befolkningen 

.. Uppgiften är för osäker att redovisa på grund av för få svarande med denna typ av 
funktionsnedsättning 

Sammanfattning 
Resultaten från analysen efter typ av funktionsnedsättning visar att 
personer med funktionsnedsättning verkar vara olika hindrade till att delta 
i val beroende på vilken typ av funktionsnedsättning man har. Utifrån 
ULF/SILC kan man se att det främst är personer med synnedsättning, 
nedsatt rörelseförmåga samt besvär av oro, ångest och ängslan som deltar i 
lägre grad än dem utan dessa nedsättningar eller besvär. Undersökningen 
av situationen på arbetsmarknaden bland personer med 
funktionsnedsättning bekräftar resultaten – personer med psykisk 
funktionsnedsättning, synnedsättning/blindhet samt rörelsenedsättning 
deltog i lägre utsträckning. Men undersökningen visar även ett lägre 
valdeltagande bland personer med utvecklingsstörning, dyslexi, stamning-, 
språk- eller talsvårigheter, dövhet, samt vissa typer av sjukdomar (epilepsi, 
psoriasis, hjärt- och kärl-, lung- och mag- och tarmsjukdom). 
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5 Annan politisk aktivitet 

Valdeltagande i allmänna val anses vara det främsta och mest jämlika 
medlet för politiskt deltagande och påverkan, men det finns även andra 
sätt att påverka. Man kan exempelvis påverka genom att vara medlem i 
politiskt parti eller fackförbund/företagarorganisation. Frågor om politiska 
resurser ingår också i Undersökningarna av levnadsförhållanden 
(ULF/SILC).6 

Medlem i politiskt parti 
Ett sätt att påverka är att vara medlem i ett politiskt parti. Uppgifter från 
ULF/SILC visar att en större andel personer med funktionsnedsättning är 
medlem i ett parti.7 än övriga befolkningen Ser man till olika typer av 
funktionsnedsättningar framgår det att personer med nedsatt syn och 
hörsel i högre grad är partimedlem jämfört med övriga befolkningen. 
Studerar man istället gruppen som uppgett sig vara aktiv medlem i något 
politiskt parti går det inte att konstatera några skillnader mellan personer 
med funktionsnedsättning och övriga befolkningen.  

Tabell 5.1 

Medlem i politiskt parti efter typ av funktionsnedsättning. ULF/SILC 2008-11 

Procent 

Personer med funktionsnedsättning Övriga i 

befolkningen 

Totalt Nedsatt 

syn 

Nedsatt 

hörsel 

Hög grad 

nedsatt 

rörelseför

måga 

Svåra 

besvär av 

astma 

/allergi 

Svåra 

besvär av 

ängslan 

och 

ångest 

Samtliga 6,3±0,5 6,9±1,5 7,7±0,7 5,2±1,3 4,8±1,3 3,6±1,0 4,8±0,3 

Män 7,9±0,8 8,9±2,9 9,4±1,1 7,0±2,3 6,9±2,7 5,1±2,2 5,5±0,5 

Kvinnor 4,8±0,6 5, 5±1,6 5,6±0,9 4,2±1,5 3,5±1,4 2,7±1,1 4,0±0,4 

Det går inte att visa några skillnader mellan personer med 
funktionsnedsättning och övriga i befolkningen i vilken utsträckning man 
varit på möte med politiskt parti. Om man studerar resultaten efter typ av 
funktionsnedsättning kan man se att personer med nedsatt rörelseförmåga 

6
 Uppgifterna har tagits fram inom ramen för ett regeringsuppdrag som SCB haft 

och en rad uppgifter om det politiska deltagandet bland personer med 
funktionsnedsättning finns publicerade på http://www.scb.se/ulf. I detta kapitel 
redovisas några av dessa resultat. 
7
 Resultaten avser sammanvägda resultat från undersökningarna åren 2008-2011. 

Anledningen till att samtliga år används är för att få bättre precision i 
skattningarna.  

http://www.scb.se/ulf
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i lägre utsträckning uppgett sig ha varit på möte med politiskt parti jämfört 
med övriga befolkningen. 

Medlem i fackförbund eller företagarorganisation 
Ett annat sätt att påverka sin situation är att vara med i ett fackförbund 
eller i någon företagarorganisation. Uppgifter från ULF/SILC visar att en 
större andel personer med funktionsnedsättning är medlem i fackförbund 
eller företagarorganisation jämfört med övriga befolkningen. Ser man till 
olika typer av funktionsnedsättningar framgår det att personer med 
nedsatt hörsel i högre grad är medlem jämfört med övriga befolkningen. 
Studerar man istället gruppen som uppgett sig vara aktiv medlem går det 
inte att konstatera några skillnader mellan gruppen personer med 
funktionsnedsättning och övriga befolkningen.  

Tabell 5.2 

Medlem i fackförbund eller företagarorganisation efter typ av 

funktionsnedsättning. Anställda 16-64 år. ULF/SILC 2008-2011. Procent 

Personer med funktionsnedsättning Övriga i 

befolkningen 

Totalt Nedsatt 

syn 

Nedsatt 

hörsel 

Hög grad 

nedsatt 

rörelseför

måga 

Svåra 

besvär av 

astma 

/allergi 

Svåra 

besvär av 

ängslan 

och 

ångest 

Samtliga 74,4±1,7 73,7±6,1 77,9±2,2 .. 67,9±4,5 65,3±5,0 70,1±0,9 

Män 73,0±2,6 .. 76,5±3,0 .. 66,3±7,0 61,7±9,5 67,6±1,4 

Kvinnor 75,7±2,3 76,7±7,4 79,7±3,0 .. 69,2±5,7 67,0±5,7 72,6±1,3 

När det gäller i vilken utsträckning man varit på möte med ett fackförbund, 
finns ingen skillnad mellan dem med funktionsnedsättning och övriga 
befolkningen. Om man däremot studerar resultaten efter typ av 
funktionsnedsättning kan man notera att personer nedsatt hörsel i högre 
grad än övriga i befolkningen varit på ett möte. Det omvända gäller för 
personer med svåra besvär av ängslan, oro och ångest, som i lägre grad 
uppgett sig ha varit på möte med fackförbund.
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Slutsatser 

Rösträtten är den mest grundläggande demokratiska rättighet som vi har – 
rösträtten är grunden i en demokrati. Möjligheten att rösta och på andra 
sätt delta i det politiska livet betonas i såväl den nationella 
handlingsplanen för handikappolitiken som i FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I den nationella 
handlingsplanen nämns även vikten av att de vallokaler som används på 
valdagen ska vara tillgängliga för alla som vill rösta. (prop1999/2000:79) 

Valdeltagande bland personer med funktionsnedsättning har inte studerats 
tidigare i Sverige. Denna studie utgör den första i sitt slag. Eftersom det 
saknas en standardiserad definition av personer med funktionsnedsättning 
i Sverige och olika undersökningar mäter funktionsnedsättning på olika 
sätt har denna studie tagit en explorativ form. Dels för att studera om olika 
sätt att mäta funktionsnedsättning och valdeltagande ger olika resultat, 
dels för att komplettera varandra.  

Med den definition av funktionsnedsättning som används i undersökningen 
av levnadsförhållanden (ULF/SILC) visar att andelen röstande i 2014 års 
Europaparlamentsval och riksdagsval skiljer sig åt mellan personer med 
funktionsnedsättning och övriga befolkningen. Valdeltagandet i båda dessa 
val var något lägre bland personer med funktionsnedsättning. Skillnaderna 
är inte så stora på totalnivå, men analyser av valdeltagandet i olika 
befolkningsgrupper visar större skillnader i valdeltagande mellan personer 
med funktionsnedsättning och övriga i befolkningen bland personer som är 
65 år och äldre jämfört med de som är 18–64 år. Man kan även notera ett 
lägre valdeltagande bland personer med funktionsnedsättning jämfört med 
övriga i befolkningen bland ensamstående, men inte bland dem som är 
sammanboende. Gruppen personer med funktionsnedsättning är heterogen 
och studerar man valdeltagandet efter typ av funktionsnedsättning kan 
man se att det framförallt är personer med nedsatt rörelseförmåga, med 
besvär av oro och ångest och med synnedsättning som röstar i lägre grad 
än personer utan dessa besvär eller nedsättningar. Det går däremot inte att 
konstatera några skillnader i valdeltagande mellan personer med eller utan 
hörselnedsättning eller astma. 

En komplettende analys av valdeltagandet i riksdagsvalet 2006 och 
Europaparlamentsvalet 2009 utifrån undersökningen av situationen på 
arbetsmarknaden bland personer med funktionsnedsättning bekräftar bilden av 
ett lägre valdeltagande bland personer med funktionsnedsättning jämfört 
med övriga befolkningen. Här kan man även se att skillnaden mellan 
personer med funktionsnedsättning och övriga är större bland personer 
som inte är sysselsatta jämfört med sysselsatta.  

Denna analys av valdeltagande bland personer med funktionsnedsättning 
begränsar sig till handlingen att rösta eller inte, men kan inte uttala sig om 
erfarenheten av valhandlingen. Det vill säga, dessa studier av 
valdeltagandet kan enbart konstatera att en röst är avlagd eller inte, men 
inget om eventuella hinder som personer kan ha stött på i vallokalerna vid 
själva röstningen. Den studie av tillgänglighet som genomfördes av 
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Myndigheten för delaktighet i anslutning till de allmänna valen 2014 
vittnar om att personer med funktionsnedsättning hade en begränsad 
möjlighet till röstning på lika villkor. En begränsning som ser olika ut för 
personer med olika funktionsnedsättningar, men som exempelvis kan bero 
på tillgängligheten till vallokaler, placeringen av valsedlarna i vallokal 
samt möjligheten till valhemlighet på grund beroende av andra personers 
hjälp vid själva röstningen. 
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Fakta om statistiken 

I detta kapitel beskrivs de olika datamaterial som använts för att 
genomföra analyserna som presenteras i denna rapport. Mer detaljerad 
information om undersökningarna finns på SCB:s webbplats. 

Uppgifter om valdeltagande 
I samband med val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 
undersöker SCB valdeltagandet i olika befolkningsgrupper med särskilda 
valdeltagandeundersökningar. Sådana undersökningar har genomförts vid 
samtliga allmänna val sedan rösträttsreformen år 1909. Även vid 
folkomröstningarna 1980, 1994 och 2003, liksom vid 
Europaparlamentsvalen sedan 1995 har valdeltagandeundersökningar 
genomförts.  

Uppgifter om valdeltagande samlas in genom att SCB skickar underlag i 
form av listor på urvalspersoner till länsstyrelserna som sedan går igenom 
de avprickade röstlängderna och markerar om personen röstat eller inte. 
Förutom deltagande i val/valen inhämtas information om urvalspersonen 
deltog via poströst/förtidsröst. De uppgifter om valdeltagande som 
redovisas baseras följaktligen inte på svar från enskilda i intervju- eller 
enkätundersökningar utan kan betraktas som faktiskt valdeltagande. 

För att allsidigt beskriva valdeltagandet bland svenska medborgare 
folkbokförda i Sverige används dels Arbetskraftsundersökningens urval i 
åldersgruppen 18–74, dels ett kompletterande urval bestående av äldre 
personer. Även andra urval kan av olika orsaker ingå i det urval som 
skickas ut till länsstyrelserna för att valdeltagandekontrolleras. 
Undersökningarna av levnadsförhållanden är en sådan undersökning.  

Mer om valdeltagandeundersökningen finns på SCB:s webbplats, 
www.scb.se/me0105. 

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 
Statistiska centralbyråns undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) har 
genomförts årligen sedan 1975. ULF omfattar välfärdsområdena 
arbetsmiljö, boende, hälsa, ekonomiska resurser, fritid, materiella 
tillgångar, medborgerliga aktiviteter, sociala relationer, trygghet och säk-
erhet, sysselsättning och utbildning.  

EU-SILC8 är en statistisk undersökning som genomförs årligen i alla EU-
länder samt ytterligare några europeiska länder. Undersökningen gör det 
möjligt att jämföra uppgifter om inkomst, fattigdom, social utestängning, 
boende, arbete, utbildning och hälsa på både hushålls- och individnivå 
mellan olika länder.  

8
 EU-SILC är en förkortning och står för European Statistics on Income and Living 

Conditions 
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Sedan år 2008 är ULF och EU-SILC integrerade i den undersökning som 
kallas ULF/SILC. Undersökningarna genomförs som telefonintervjuer med 
ett slumpmässigt urval av befolkningen som är 16 år och äldre utan övre 
åldersgräns.  

I ULF/SILC inkluderas man i gruppen personer med funktionsnedsättning 
om man har åtminstone en av nedan listade funktionsnedsättningar:   

 nedsatt hörsel

 nedsatt syn

 nedsatt rörelseförmåga

 svåra besvär av astma

 svåra besvär av allergi

 svåra besvär av ängslan, oro, ångest m.m.

 hälsoproblem som i hög grad begränsar aktivitet

I analysen av valdeltagande efter funktionsnedsättning ingår dock inte de 
med hälsoproblem som i hög grad begränsar aktivitet. 

Personer som enligt undersökningen definieras ha nedsatt syn är de som svarat ja 

på frågan: ”Har du problem med att se och urskilja vanlig text i dagstidning – även 

om du använder glasögon eller linser?” 

Personer som enligt undersökningen definieras ha nedsatt hörsel är de som svarat 

ja på frågan: ”Har du problem med att höra vad som sägs i samtal mellan flera 

personer?”  

Personer som enligt undersökningen definieras ha nedsatt rörelseförmåga 
är de som svarat nej på frågan ”Kan du springa en kortare sträcka, säg 100 
meter, om du har bråttom?” samt nej på minst en av frågorna ”Kan du stiga på 
(och av) en buss obehindrat?” och ”Kan du ta en kortare promenad på cirka 5 
minuter i någorlunda rask takt?”  

Personer som enligt undersökningen definieras ha svåra besvär av astma 
eller allergi har svarat ja på frågan ”Har du astma eller allergi?” och svarat 
svåra besvär på följfrågan ”Är det svåra eller lätta besvär?”. 

Personer som enligt undersökningen definieras ha svåra besvär av 
ängslan, oro, ångest har svarat ja på frågan ”Har du besvär av ängslan, oro 
eller ångest?”  
och svarat svåra besvär på följfrågan ”Är det svåra eller lätta besvär?”. 

Andelen i befolkningen 16 år och äldre som enligt denna definition klassats 
till gruppen med funktionsnedsättning var år 2008-11 cirka 32 procent.   

Den analys av valdeltagande som görs i denna studie använder sig av det 
estimationsförfarande som görs inom ramen för ULF/SILC med ett tillägg 
av hjälpinformation om skattande antal röstande och ej röstande utifrån 
valdeltagandeundersökningen 2014. 

Mer information om valdeltagandeundersökningen för riksdagsvalet finns 
på www.scb.se/ME0105 
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Mer information om valdeltagandeundersökningen för 
Europaparlamentsvalet finns på www.scb.se/ME0110  

Mer information om Undersökningarna av levnadsförhållanden finns på 
www.scb.se/LE0101 

Undersökningen av situationen på arbetsmarknaden 
för personer med funktionsnedsättning  
SCB genomför Situationen på arbetsmarknaden för personer med 
funktionsnedsättning på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Undersökningen 
syftar till att beskriva situationen på arbetsmarknaden för personer med 
funktionsnedsättning. De analyser som har genomförts i denna studie 
baseras på data från 2006 och 2008 års undersökningar som båda 
genomfördes under det fjärde kvartalet som en tilläggsundersökning till ett 
delurval av Arbetskraftsundersökningens (AKU) urval. Undersökningarna 
genomförs som telefonintervjuer med ett slumpmässigt urval av individer i 
åldrarna 16–64 år som är folkbokförda i Sverige.  

De analyser som har genomförts baseras på urval från undersökningarna år 
2006 och 2008 som valdeltagandekontrollerades vid allmänna valen 2006 
respektive Europaparlamentsvalet 2009. I tabellen nedan redovisas 
urvalsstorlekarna för de olika mättidpunkterna och valtillfällena. 

Översikt av urval och urvalsstorlekar 

Undersökningsomgång Antal personer 

Antal valdeltagandekontrollerade 

urvalspersoner från 2006 års undersökning vid 

allmänna valen 2006 

31 370 

Antal valdeltagandekontrollerade 

urvalspersoner från 2008 års undersökning vid 

Europaparlamentsvalet 2009 

17 353 

I denna undersökning inkluderas man i gruppen personer med 
funktionsnedsättning om man själv uppger sig tillhöra gruppen personer 
med funktionsnedsättning efter att ha fått en definition uppläst: Med 
funktionsnedsättning menas här att man kan ha nedsatt syn eller hörsel, ha tal- 
eller röstproblem, rörelsehinder, allergi eller någon form av psykisk 
funktionsnedsättning. Det kan också vara att man har diabetes, hjärtlungproblem, 
mag-tarmsjukdom, psoriasis, epilepsi, dyslexi eller något liknande  

Definitionen av funktionsnedsättning utgår från FN:s definition. 

Andelen i befolkningen 16–64 som enligt denna definition räknats till 
gruppen med funktionsnedsättning låg 2006 och 2008 på omkring 16 
procent.  

De variabler kring funktionsnedsättningar som omfattas av 
undersökningen är: 

− om man tillhör gruppen med funktionsnedsättning
− vilket/vilka funktionsnedsättningar man har och om man har flera,
vilken som är det huvudsakliga
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− om funktionsnedsättningen medför nedsatt arbetsförmåga.

Typer av funktionsnedsättning som täcks i undersökningen är; 
Astma/allergier eller annan överkänslighet; Damp/adhd/asperger; 
Diabetes; Dyslexi; Dövhet; Epilepsi; Hjärt-/kärlsjukdom; Hörselskada; 
Mag- och tarmsjukdom; Lungsjukdom; Psoriasis; Psykisk 
funktionsnedsättning; Utvecklingsstörning; Rörelsehinder; Stamning, 
språk-, tal- eller röststörning; Synnedsättning/blindhet. 

Den fråga som ligger till grund för klassningen av nedsatt/ej nedsatt 
arbetsförmåga bygger på svar på frågan ”Bedömer du att din/dina 
funktionsnedsättning/ar medför att din arbetsförmåga är nedsatt”. På denna 
fråga kan man svara Ja, mycket, Ja delvis eller Nej. Gruppen med nedsatt 
arbetsförmåga bildas av dem som svarat antingen Ja, mycket eller Ja delvis. 

Den analys av valdeltagande som görs i denna studie använder sig av det 
estimationsförfarande som görs inom ramen för 
valdeltagandeundersökningen.  

Mer information om valdeltagandeundersökningen för riksdagsvalet finns 
på www.scb.se/ME0105 

Mer information om valdeltagandeundersökningen för 
Europaparlamentsvalet finns på www.scb.se/ME0110  

Mer information om Undersökningen av situationen på arbetsmarknaden 
för personer med funktionsnedsättning finns på www.scb.se/AM0503 
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Tabellbilaga 

I den här bilagan redovisas underlag till de diagram som finns med i 
rapporten. Tabellerna innehåller såväl skattning av andelen röstande som 
felmarginaler för skattningarna. Tabellbilagan är uppdelad efter valtyp och 
valår. 

Europaparlamentsvalet 2014 
Tabell E2014:1  
Valdeltagande i Europaparlamentsvalet 2014 i befolkningen 18 år och äldre 
efter funktionsnedsättning och kön. 

Med 
funktionsnedsättning 

Övriga 
befolkningen 

Andel Fel-
marginal 

Andel Fel-
marginal 

Man 51,5 ±1,7 51,4 ±1,0 
Kvinna 47,3 ±1,5 54,7 ±1,0 
Källa: Undersökningen av levnadsförhållanden 2013 

Tabell E2014:2  
Valdeltagande i Europaparlamentsvalet 2014 i befolkningen 18 år och äldre 
efter funktionsnedsättning och ålder. 

Med 
funktionsnedsättning 

Övriga 
befolkningen 

Andel Fel-
marginal 

Andel Fel-
marginal 

18–29 år 47,4 ±3,8 45,9 ±1,7 
30–49 år 45,8 ±2,7 52,6 ±1,3 
50–64 år 57,1 ±2,7 55,4 ±1,7 
18–29 år 47,3 ±1,4 59,1 ±1,4 
Källa: Undersökningen av levnadsförhållanden 2013 

Tabell E2014:3  
Valdeltagande i Europaparlamentsvalet 2014 i befolkningen 18 år och äldre 
efter funktionsnedsättning och födelseland. 

Med 
funktionsnedsättning 

Övriga 
befolkningen 

Andel Fel-
marginal 

Andel Fel-
marginal 

Utrikes född 37,7 ±3,5 34,6 ±2,4 
Inrikes född 51,1 ±1,1 55,6 ±0,6 
Källa: Undersökningen av levnadsförhållanden 2013 



Tabellbilaga Valdeltagande bland personer med funktionsnedsättning 

44 Statistiska centralbyrån 

Tabell E2014:4 
Valdeltagande i Europaparlamentsvalet 2014 i befolkningen 18 år och äldre 
efter funktionsnedsättning och familjetyp. 

Med 
funktionsnedsättning 

Övriga 
befolkningen 

Andel Fel-
marginal 

Andel Fel-
marginal 

Ensamstående 40,4 ±1,7 46,1 ±1,2 
Sammanboende 55,8 ±1,4 57,0 ±0,8 
Källa: Undersökningen av levnadsförhållanden 2013 

Tabell E2014:5  
Valdeltagande i Europaparlamentsvalet 2014 i befolkningen 18 år och äldre 
efter typ av funktionsnedsättning.  

Typ av funktionsnedsättning Andel Felmarginal 

Med funktionsnedsättning 49,3 ±1,0 

Övriga befolkningen 53,0 ±0,5 

Nedsatt rörelseförmåga 

Har svårt nedsatt rörelseförmåga 29,8 ±2,6 

Har nedsatt rörelseförmåga 35,7 ±2,2 

Har inte nedsatt rörelseförmåga 53,3 ±0,2 

Synnedsättning 

Nedsatt syn 42,7 ±2,9 

Ej nedsatt syn 53,1 ±0,2 

Hörselnedsättning 

Nedsatt hörsel 53,3 ±1,4 

Ej nedsatt hörsel 52,4 ±0,3 

Ängslan, oro, ångest 

Svår ängslan, oro, ångest m.m. 42,6 ±3,2 

Lätt ängslan, oro, ångest m.m. 51,6 ±1,8 

Ingen ängslan oro, ångest m.m. 53,5 ±0,4 

Allergi 

Svåra besvär av allergi 55,5 ±3,1 

Lätta besvär av allergi 57,6 ±1,3 

Inga besvär av allergi 50,8 ±0,5 

Astma 

Svåra besvär av astma 51,4 ±5,7 

Lätta besvär av astma 52,2 ±2,6 

Inga besvär av astma 52,7 ±0,3 
Källa: Undersökningen av levnadsförhållanden 2013 
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Europaparlamentsvalet 2009 
Tabell E2009:1 
Valdeltagande i Europaparlamentsvalet 2009 i befolkningen 18–64 år efter 
funktionsnedsättning, arbetsförmåga och kön 

Män Kvinnor Samtliga 

Andel Fel-
marginal 

Andel Fel-
marginal 

Andel Fel-
marginal 

Med funktionsnedsättning 40,3 ±1,6 44,5 ±1,5 42,4 ±1,1 

Med nedsatt arbetsförmåga 40,1 ±2,3 42,4 ±2,0 41,4 ±1,5 

Utan nedsatt arbetsförmåga 40,7 ±2,3 47,6 ±2,5 43,8 ±1,7 

Övriga befolkningen 45,9 ±0,6 47,6 ±0,6 46,7 ±0,4 

Totalt 45,2 ±0,5 47,1 ±0,5 46,2 ±0,4 

Källa: Undersökning av situationen på arbetsmarknaden för personer med 
funktionsnedsättning 2008 

Tabell E2009:2 
Valdeltagande i Europaparlamentsvalet 2009 i befolkningen 18–64 år efter 
funktionsnedsättning, arbetsförmåga och ålder 

18-29 år 30-49 år 50-64 år 

Andel Fel-
marginal 

Andel Fel-
marginal 

Andel Fel-
marginal 

Med funktionsnedsättning 40,4 ±2,6 40,5 ±1,7 45,1 ±1,7 

Med nedsatt arbetsförmåga 33,8 ±3,9 40,6 ±2,5 44,2 ±2,2 

Utan nedsatt arbetsförmåga 45,2 ±3,5 41,0 ±2,5 46,4 ±2,9 

Övriga befolkningen 40,8 ±0,8 44,9 ±0,6 54,4 ±0,8 

Totalt 40,7 ±0,8 44,4 ±0,6 52,8 ±0,7 

Källa: Undersökning av situationen på arbetsmarknaden för personer med 
funktionsnedsättning 2008 

Tabell E2009:3 
Valdeltagande i Europaparlamentsvalet 2009 i befolkningen 18–64 år efter 
funktionsnedsättning, arbetsförmåga och svensk/utländsk bakgrund 

Svensk bakgrund Utländsk bakgrund 

Andel Fel-
marginal 

Andel Fel-
marginal 

Med funktionsnedsättning 42,9 ±1,2 38,6 ±3,5 

Med nedsatt arbetsförmåga 42,2 ±1,6 35,5 ±4,4 

Utan nedsatt arbetsförmåga 43,7 ±1,8 45,3 ±5,8 

Övriga befolkningen 48,3 ±0,4 34,5 ±1,2 

Totalt 47,6 ±0,4 35,0 ±1,2 

Källa: Undersökning av situationen på arbetsmarknaden för personer med 
funktionsnedsättning 2008 
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Tabell E2009:4 
Valdeltagande i Europaparlamentsvalet 2009 i befolkningen 18–64 år efter 
funktionsnedsättning, arbetsförmåga och utbildningsnivå 

Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial 

Andel Fel-
marginal 

Andel Fel-
marginal 

Andel Fel-
marginal 

Med 
funktionsnedsättning 

33,6 ±2,5 36,5 ±1,5 62,0 ±2,1 

Med nedsatt 
arbetsförmåga 

31,4 ±3,3 36,6 ±2,0 63,3 ±3,1 

Utan nedsatt 
arbetsförmåga 

37,3 ±4,0 36,3 ±2,3 60,9 ±3,0 

Övriga befolkningen 34,0 ±1,1 38,5 ±0,6 61,9 ±0,7 

Totalt 33,9 ±1,0 38,2 ±0,6 61,9 ±0,6 

Källa: Undersökning av situationen på arbetsmarknaden för personer med 
funktionsnedsättning 2008 

Tabell E2009:5 
Valdeltagande i Europaparlamentsvalet 2009 i befolkningen 18–64 år efter 
funktionsnedsättning och sysselsättning 

Kvinnor Män Samtliga 

Andel Fel-
marginal 

Andel Fel-
marginal 

Andel Fel-
marginal 

Med 
funktionsnedsättning 

40,3 ±1,6 44,5 ±1,5 42,4 ±1,1 

Sysselsatt 41,0 ±1,8 48,1 ±1,8 44,5 ±1,3 

Ej sysselsatt 37,4 ±3,4 34,9 ±2,9 36,0 ±2,2 

Övriga befolkningen 45,9 ±0,6 47,6 ±0,6 46,7 ±0,4 

Sysselsatt 46,0 ±0,6 48,6 ±0,6 47,3 ±0,4 

Ej sysselsatt 45,4 ±1,6 41,6 ±1,6 43,5 ±1,1 

Totalt 45,2 ±0,5 47,1 ±0,5 46,2 ±0,4 

Källa: Undersökning av situationen på arbetsmarknaden för personer med 
funktionsnedsättning 2008 
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Riksdagsvalet 2014 

Tabell R2014:1 
Valdeltagande i riksdagsvalet 2014 i befolkningen 18 år och äldre efter 
funktionsnedsättning och kön 

Med 
funktionsnedsättning 

Övriga 
befolkningen 

Andel Fel-
marginal 

Andel Fel-
marginal 

Man 86,2 ±1,4 85,6 ±0,8 
Kvinna 84,4 ±1,2 90,1 ±0,7 
Källa: Undersökningen av levnadsförhållanden 2013 

Tabell R2014:2  
Valdeltagande i riksdagsvalet 2014 i befolkningen 18 år och äldre efter 
funktionsnedsättning och ålder. 

Med 
funktionsnedsättning 

Övriga 
befolkningen 

Andel Fel-
marginal 

Andel Fel-
marginal 

18–29 år 80,5 ±3,7 81,2 ±1,5 
30–49 år 88,3 ±2,1 88,9 ±1,0 
50–64 år 91,8 ±1,7 91,9 ±1,2 
18–29 år 80,9 ±1,3 88,9 ±1,1 
Källa: Undersökningen av levnadsförhållanden 2013 

Tabell R2014:3  
Valdeltagande i riksdagsvalet 2014 i befolkningen 18 år och äldre efter 
funktionsnedsättning och födelseland. 

Med 
funktionsnedsättning 

Övriga 
befolkningen 

Andel Fel-
marginal 

Andel Fel-
marginal 

Utrikes född 73,5 ±3,6 67,8 ±2,7 
Inrikes född 86,9 ±0,8 90,5 ±0,5 
Källa: Undersökningen av levnadsförhållanden 2013 

Tabell R2014:4 
Valdeltagande i riksdagsvalet 2014 i befolkningen 18 år och äldre efter 
funktionsnedsättning och familjetyp. 

Med 
funktionsnedsättning 

Övriga 
befolkningen 

Andel Fel-
marginal 

Andel Fel-
marginal 

Ensamstående 76,7 ±1,6 81,5 ±1,0 
Sammanboende 91,5 ±1,0 91,6 ±0,6 
Källa: Undersökningen av levnadsförhållanden 2013 
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Tabell R2014:5 
Valdeltagande i riksdagsvalet 2014 i befolkningen 18 år och äldre efter typ av 
funktionsnedsättning. 

Typ av funktionsnedsättning  Andel Felmarginal 

Med funktionsnedsättning 85,2 ±0,8 

Övriga befolkningen 87,8 ±0,4 

Nedsatt rörelseförmåga 

Har svårt nedsatt rörelseförmåga 63,9 ±3,0 

Har nedsatt rörelseförmåga 70,7  ±2,3 

Har inte nedsatt rörelseförmåga 88,3  ±0,2 

Synnedsättning 

Nedsatt syn 84,8 ±2,4 

Ej nedsatt syn 88,5 ±0,2 

Hörselnedsättning 

Nedsatt hörsel 89,4 ±1,0 

Ej nedsatt hörsel 88,1 ±0,3 

Ängslan, oro, ångest mm 

Svår ängslan, oro, ångest m.m. 82,4 ±2,7 

Lätt ängslan, oro, ångest m.m. 87,1 ±1,4 

Ingen ängslan, oro, ångest m.m. 88,8 ±0,3 

Allergi 

Svåra besvär av allergi 88,9 ±2,5 

Lätta besvär av allergi 90,5 ±1,0 

Inga besvär av allergi 87,6 ±0,4 

Astma 

Svåra besvär av astma 86,6 ±5,1 

Lätta besvär av astma 88,6 ±2,0 

Inga besvär av astma 88,4 ±0,3 

Källa: Undersökningen av levnadsförhållanden 2013 
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Riksdagsvalet 2006 
Tabell R2006:1 
Valdeltagande i riksdagsvalet i befolkningen 18–64 år efter 
funktionsnedsättning, arbetsförmåga och kön 

Kvinnor Män Samtliga 

Andel Fel-
marginal 

Andel Fel-
marginal 

Andel Fel-
marginal 

Med funktionsnedsättning 80,7 ±0,8 84,2 ±0,7 82,5 ±0,5 

Med nedsatt arbetsförmåga 79,0 ±1,2 82,8 ±0,9 81,2 ±0,7 

Utan nedsatt 
arbetsförmåga 

82,5 ±1,1 86,6 ±1,0 84,4 ±0,8 

Övriga befolkningen 84,3 ±0,3 87,2 ±0,3 85,7 ±0,2 

Totalt 83,8 ±0,3 86,7 ±0,2 85,2 ±0,2 

Källa: Undersökning av situationen på arbetsmarknaden för personer med 
funktionsnedsättning 2006 

Tabell R2006:2 
Valdeltagande i riksdagsvalet i befolkningen 18–64 år efter 
funktionsnedsättning, arbetsförmåga och ålder 

18-29 år 30-49 år 50-64 år 

Andel Fel-
marginal 

Andel Fel-
marginal 

Andel Fel-
marginal 

Med 
funktionsnedsättning 

73,8 ±1,5 81,0 ±0,9 87,4 ±0,7 

Med nedsatt 
arbetsförmåga 

71,0 ±2,4 79,2 ±1,2 85,2 ±0,9 

Utan nedsatt 
arbetsförmåga 

76,5 ±1,9 83,0 ±1,2 91,6 ±1,0 

Övriga befolkningen 77,8 ±0,5 86,8 ±0,3 90,6 ±0,3 

Totalt 77,4 ±0,4 86,0 ±0,3 89,9 ±0,3 

Källa: Undersökning av situationen på arbetsmarknaden för personer med 
funktionsnedsättning 2006 

Tabell R2006:3 
Valdeltagande i riksdagsvalet i befolkningen 18–64 år efter 
funktionsnedsättning, arbetsförmåga och svensk/utländsk bakgrund 

Svensk 
bakgrund 

Utländsk 
bakgrund 

Andel Fel-
marginal 

Andel Fel-
marginal 

Med funktionsnedsättning 84,1 ±0,5 69,4 ±2,0 

Med nedsatt arbetsförmåga 83,2 ±0,7 66,6 ±2,6 

Utan nedsatt arbetsförmåga 85,3 ±0,8 74,6 ±3,3 

Övriga befolkningen 87,5 ±0,2 71,5 ±0,8 

Totalt 87,0 ±0,2 71,2 ±0,8 

Källa: Undersökning av situationen på arbetsmarknaden för personer med 
funktionsnedsättning 2006 



Tabellbilaga Valdeltagande bland personer med funktionsnedsättning 

50 Statistiska centralbyrån 

Tabell R2006:4 
Valdeltagande i riksdagsvalet i befolkningen 18–64 år efter 
funktionsnedsättning, arbetsförmåga och utbildningsnivå 

Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial 

Andel Fel-
marginal 

Andel Fel-
marginal 

Andel Fel-
marginal 

Med 
funktionsnedsättning 

73,2 ±1,3 82,1 ±0,7 92,2 ±0,7 

Med nedsatt 
arbetsförmåga 

74,9 ±1,6 81,6 ±1,0 88,9 ±1,3 

Utan nedsatt 
arbetsförmåga 

71,0 ±2,3 82,8 ±1,1 95,2 ±0,8 

Övriga befolkningen 76,5 ±0,6 83,4 ±0,3 93,1 ±0,2 

Totalt 75,9 ±0,5 83,2 ±0,3 93,0 ±0,2 

Källa: Undersökning av situationen på arbetsmarknaden för personer med 
funktionsnedsättning 2006 

Tabell R2006:5 
Valdeltagande i riksdagsvalet i befolkningen 18-64 år efter 
funktionsnedsättning och sysselsättning 

Kvinnor Män Samtliga 

Andel Fel-
marginal 

Andel Fel-
marginal 

Andel Fel-
marginal 

Med 
funktionsnedsättning 

80,7 ±0,8 84,2 ±0,7 82,5 ±0,5 

Sysselsatt 83,1 ±0,9 87,1 ±0,7 85,1 ±0,6 

Ej sysselsatt 71,1 ±2,1 75,4 ±1,7 73,6 ±1,3 

Övriga befolkningen 84,3 ±0,3 87,2 ±0,3 85,7 ±0,2 

Sysselsatt 85,4 ±0,3 88,6 ±0,3 86,9 ±0,2 

Ej sysselsatt 76,9 ±1,0 80,1 ±0,8 78,6 ±0,6 

Totalt 83,8 ±0,3 86,7 ±0,2 85,2 ±0,2 

Källa: Undersökning av situationen på arbetsmarknaden för personer med 
funktionsnedsättning 2006 
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In English 

Summary 
Election participation was somewhat lower among persons with disabilities 
compared with the rest of the population. This was noted in the European 
Parliament election as well as the Riksdag election in 2014. Election 
participation in the European Parliament election was 49 percent among 
those with disabilities, compared with 53 percent for the rest of the 
population. The corresponding figures for the Riksdag election were 85 and 
88 percent respectively.  This difference in voter participation among 
persons with disabilities and others is most apparent among those aged 65 
and older, as well as among single persons.  

The group of persons with disabilities is heterogeneous; if we study 
election participation by type of disability, we see that persons with 
reduced mobility, disorders from anxiety and distress, and those with 
impaired vision voted to a lesser extent than people without these 
disorders and disabilities in the 2014 election.  

Persons with reduced mobility voted to a lesser extent compared with 
persons without reduced mobility in the European Parliament election as 
well as the Riksdag election in 2014. The lowest election participation was 
among those with serious reduced mobility, 64 percent in the Riksdag 
election and 30 percent in the European Parliament election, compared 
with 88 and 53 percent respectively among those without reduced mobility. 

Analyses of election participation among persons who have disorders of 
anxiety, worry or distress show that election participation was lowest 
among those who have serious disorders and highest among those who do 
not have disorders at all. Election participation among persons with serious 
disorders in the Riksdag election was 82 percent, compared with 89 percent 
among those without any disorders. The corresponding shares for the 
European Parliament were 43 percent compared with 54 percent. 

The study shows a difference in the 2014 elections between persons with 
and without impaired vision; persons with impaired vision vote to a lesser 
extent. The difference in election participation can also be noted in the 
European Parliament election and the Riksdag election in 2014. In the 
Riksdag election, 85 percent of those eligible to vote who had impaired 
vision voted, compared with 88 percent of those who did not have any 
impaired vision. The corresponding shares for the European Parliament 
were 43 percent compared with 53 percent. 

A supplementary analysis of election participation in the Riksdag election 
in 2006 and the European Parliament election in 2009 based on the survey of 
the situation on the labour market among persons with disabilities confirms the 
picture of lower election participation among persons with disabilities 
compared with the rest of the population. We can even see that the 
difference among persons with disabilities and others is greater among 
those who are not employed, compared with those who are employed.  

This analysis shows that election participation was lowest among persons 
with developmental disabilities. Election participation in the 2006 Riksdag 
election was 43 percent in this group, which is about half as much as 
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election participation for the rest of the population. Election participation 
was also lower compared to the rest of the population among persons who 
had asthma, dyslexia, cardiovascular disease, lung disease, mental 
disabilities, reduced mobility, stuttering, language and speech difficulties 
as well as persons with reduced vision/blindness.  

In the 2009 European Parliament election, participation was lower among 
persons with epilepsy, gastrointestinal disease, psoriasis, mental disabilities 
and reduced mobility compared with the rest of the population.  

A note of thanks 

We would like to express appreciation to our survey respondents – the people, 

enterprises, government authorities and other institutions of Sweden – with whose 
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Valdistrikt Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal
Val till riksdag
Hulta

Borås 8 Hulta Västra 7,8 75 69,06 663 30,94 297 46 442 54 518 100 960
Borås 9 Hulta-Brotorp 7,1 83 87,01 1011 12,99 151 49,4 574 50,6 588 100 1162
Borås 10 Hulta-Sörmarken 6,8 65 81,14 770 18,86 179 47,8 454 52,2 495 100 949

Genomsnitt & total andel för Hulta 7,2 223 79,1 2444 20,9 627 47,7 1470 52,3 1601 100 3071
Hässleholmen

Borås 11 Hässleholmen-Fjärding 9,6 97 64,83 658 35,17 357 47,1 478 52,9 537 100 1015
Borås 12 Hässleholmen Alnen 9,5 84 56,27 498 43,73 387 47,6 421 52,4 464 100 885
Borås 13 Hässleholmen-Boda 7,5 81 70,84 763 29,16 314 50,6 545 49,4 532 100 1077
Borås 15 Hässleholmen Norra 5,8 50 74,8 650 25,2 219 48,3 420 51,7 449 100 869

Genomsnitt & total andel för Hässleholmen 8,1 312 66,7 2569 33,3 1277 48,4 1864 51,6 1982 100 3846
Sjöbo

Borås 76 Sjöbo-Nord 6,1 85 82,51 1142 17,49 242 51 706 49 678 100 1384
Borås 77 Sjöbo-Ekäng 7,2 52 75,14 544 24,86 180 48,3 350 51,7 374 100 724
Borås 78 Sjöbo-Barnhem 4,3 26 77,36 468 22,64 137 47,6 288 52,4 317 100 605
Borås 79 Sjöbo-Nolhaga 6,4 51 74,81 597 25,19 201 47,6 380 52,4 418 100 798
Borås 80 Sjöbo-småstugeområde 6,1 44 81,79 593 18,21 132 49,8 361 50,2 364 100 725
Borås 81 Sjöbo torg 5,2 45 69,18 597 30,82 266 44,3 382 55,7 481 100 863
Borås 82 Sjöboklintområdet 5,1 34 72,18 480 27,82 185 48,3 321 51,7 344 100 665

Genomsnitt & total andel för Sjöbo 5,8 337 76,1 4421 23,9 1343 48,1 2788 51,9 2976 100 5764
Norrby

Borås 85 Norrby Spinnaren 9,1 122 69,14 923 30,86 412 48 641 52 694 100 1335
Borås 86 Norrby Billdalsgatan 11,1 70 64,4 407 35,6 225 44,6 282 55,4 350 100 632

Genomsnitt & total andel för Norrby 10,1 192 66,8 1330 33,2 637 46,3 923 53,7 1044 100 1967
Kristineberg

Borås 39 Dammsvedjan 5,6 41 83,45 610 16,55 121 48,2 352 51,8 379 100 731
Borås 40 Kristineberg 5 18 92,02 328 7,98 30 49,2 176 50,8 182 100 358
Borås 41 Kristineberg-Gässlösa 6,9 79 70,83 811 29,17 334 45,6 522 54,4 623 100 1145
Borås 53 Göta 8,6 99 73,63 846 26,37 303 46,2 531 53,8 618 100 1149

Genomsnitt & total andel för Kristineberg 6,525 237 79,9825 2595 20,0175 788 47,3 1581 52,7 1802 100 3383
Övriga valdistrikt med lågt valdeltagande

Borås 1 Norrmalm-Kypered 5,1 41 61,97 497 28,03 305 45,4 364 54,6 438 100 802
Borås 41 Kristineberg-Gässlösa 6,9 79 70,83 811 29,17 334 45,6 522 54,4 623 100 1145
Borås 51 Centrum 6,8 85 74,26 926 25,74 321 45,8 571 54,2 676 100 1247
Borås 53 Göta 8,6 99 73,63 846 26,37 303 46,2 531 53,8 618 100 1149
Borås 83 Alideberg-Ryda 7,8 119 76,46 1169 23,54 360 47,9 733 52,1 796 100 1529

Val till kommunfullmäktige
Hulta

Borås 8 Hulta Västra 7,6 80 66,29 700 33,71 356 47 496 53 560 100 1056
Borås 9 Hulta-Brotorp 7,1 83 87,39 1019 12,41 147 49,4 576 50,6 590 100 1166
Borås 10 Hulta-Sörmarken 7 69 80,53 794 19,47 192 48,4 477 51,6 509 100 986

Genomsnitt & total andel för Hulta 7,2 232 78,1 2513 21,9 695 48,3 1549 51,7 1659 100 3208
Hässleholmen

Borås 11 Hässleholmen-Fjärding 9,3 121 58,99 771 41,01 536 49,7 650 50,3 657 100 1307
Borås 12 Hässleholmen Alnen 8,2 97 50,47 594 49,53 583 50,3 592 49,7 585 100 1177
Borås 13 Hässleholmen-Boda 6,7 82 68,17 829 31,83 387 50,9 619 49,1 597 100 1216
Borås 15 Hässleholmen Norra 6,4 64 69,12 696 30,88 311 50,3 507 49,7 500 100 1007

Könsfördelning

Män Kvinnor Total andelAllmänna valet 2014 (Borås) Röstande (valdeltagande) Ej röstande

Röstberättigade i Borås kommun

Förstagångsväljare

2014 ÅRS STATISTIK FRÅN VÄLJARE I BORÅS KOMMUN

2018-10-01
Datum



Genomsnitt & total andel för Hässleholmen 7,7 364 61,7 2890 38,3 1817 50,3 2368 49,7 2339 100 4707
Sjöbo

Borås 76 Sjöbo-Nord 5,9 85 80,63 1161 19,37 279 51,2 737 48,8 703 100 1440
Borås 77 Sjöbo-Ekäng 7 56 69,7 559 30,3 243 48,1 386 51,9 416 100 802
Borås 78 Sjöbo-Barnhem 4,1 27 73,97 486 26,03 171 47,6 313 52,4 344 100 657
Borås 79 Sjöbo-Nolhaga 6,1 53 70,51 612 29,49 256 48,4 420 51,6 448 100 868
Borås 80 Sjöbo-småstugeområde 5,8 44 78,17 598 21,83 167 50,5 386 49,5 379 100 765
Borås 81 Sjöbo torg 4,7 43 65,49 596 34,51 314 45,2 411 54,8 499 100 910
Borås 82 Sjöboklintområdet 5 37 66,98 495 33,02 244 49,1 363 50,9 376 100 739

Genomsnitt & total andel för Sjöbo 5,5 345 72,2 4507 27,8 1674 48,6 3016 51,4 3165 100 6181
Norrby

Borås 85 Norrby Spinnaren 8,9 141 66,79 1064 33,21 529 48 764 52 829 100 1593
Borås 86 Norrby Billdalsgatan 11,2 85 63,82 485 36,18 275 46,2 351 53,8 409 100 760

Genomsnitt & total andel för Norrby 10,1 226 65,3 1549 34,7 804 47,1 1115 52,9 1238 100 2353
Kristineberg

Borås 39 Dammsvedjan 5,4 41 80,39 611 19,61 149 48,7 370 51,3 390 100 760
Borås 40 Kristineberg 5 18 92,46 331 7,54 27 49,2 176 50,8 182 100 358
Borås 41 Kristineberg-Gässlösa 6,5 88 64,59 872 35,41 478 46,7 631 53,3 719 100 1350
Borås 53 Göta 8,6 104 71,51 866 28,49 345 46,6 564 53,4 647 100 1211

Genomsnitt & total andel för Kristineberg 6,375 251 77,2375 2680 22,7625 999 47,8 1741 52,2 1938 100 3679
Övriga valdistrikt med lågt valdeltagande

Borås 1 Norrmalm-Kypered 6 42 70,76 496 29,24 205 44,1 309 55,9 392 100 701
Borås 7 Björkäng-Östermalm 8,4 90 79,37 854 20,63 222 45,9 494 54,1 582 100 1076
Borås 35 Trandared-Skolan 5 51 76,88 788 23,12 237 48,5 497 51,5 528 100 1025
Borås 41 Kristineberg-Gässlösa 6,5 88 64,59 872 35,41 478 46,7 631 53,3 719 100 1350
Borås 51 Centrum 6,8 84 76,94 944 23,06 283 46,4 569 53,6 658 100 1227
Borås 53 Göta 8,6 104 71,51 866 28,49 345 46,6 564 53,4 647 100 1211
Borås 55 Regementet-Funningen 5,7 83 79,68 1157 20,32 295 50 726 50 726 100 1452
Borås 61 Tullen-Viared 7,3 84 78,56 905 21,44 247 47,7 549 52,3 603 100 1152
Borås 83 Alideberg-Ryda 7,3 116 74,48 1185 25,52 406 48 764 52 827 100 1591
Svaneholm 5,7 47 76,07 623 23,93 196 52,1 427 47,9 392 100 819

Val till landstingsfullmäktige
Hulta

Borås 8 Hulta Västra 7,6 80 66,1 698 33,9 358 47 496 53 560 100 1056
Borås 9 Hulta-Brotorp 7,1 83 87,48 1020 12,52 146 49,4 576 50,6 590 100 1166
Borås 10 Hulta-Sörmarken 7 69 80,12 790 19,88 196 48,4 477 51,6 509 100 986

Genomsnitt & total andel för Hulta 7,2 232 77,9 2508 22,1 700 48,3 1549 51,7 1659 100 3208
Hässleholmen

Borås 11 Hässleholmen-Fjärding 9,3 121 59,07 772 40,93 535 49,7 650 50,3 657 100 1307
Borås 12 Hässleholmen Alnen 8,2 97 50,47 589 49,96 588 50,3 592 49,7 585 100 1177
Borås 13 Hässleholmen-Boda 6,7 82 67,35 819 32,65 397 50,9 619 49,1 597 100 1216
Borås 15 Hässleholmen Norra 6,4 64 68,72 692 31,28 315 50,3 507 49,7 500 100 1007

Genomsnitt & total andel för Hässleholmen 7,7 364 61,3 2872 38,7 1835 50,3 2368 49,7 2339 100 4707
Sjöbo

Borås 76 Sjöbo-Nord 5,9 85 80,28 1156 19,72 284 51,2 737 48,8 703 100 1440
Borås 77 Sjöbo-Ekäng 7 56 69,45 557 30,55 245 48,1 386 51,9 416 100 802
Borås 78 Sjöbo-Barnhem 4,1 27 73,52 483 26,47 174 47,6 313 52,4 344 100 657
Borås 79 Sjöbo-Nolhaga 6,1 53 70,85 615 29,15 253 48,4 420 51,6 488 100 868
Borås 80 Sjöbo-småstugeområde 5,8 44 77,91 596 22,09 169 50,5 386 49,5 379 100 756
Borås 81 Sjöbo torg 4,7 43 65,6 597 34,4 313 45,2 411 54,8 499 100 910
Borås 82 Sjöboklintområdet 5 37 67,25 497 32,75 242 49,1 363 50,9 376 100 739

Genomsnitt & total andel för Sjöbo 5,5 345 72,1 4501 27,9 1680 48,6 3016 51,4 3205 100 6172
Norrby

Borås 85 Norrby Spinnaren 8,9 141 65,98 1051 34,02 542 48 764 52 829 100 1593
Borås 86 Norrby Billdalsgatan 11,2 85 63,95 486 36,05 274 46,2 351 53,8 409 100 760

Genomsnitt & total andel för Norrby 10,1 226 65 1537 35 816 47,1 1115 52,9 1238 100 2353
Kristineberg

Borås 39 Dammsvedjan 5,4 41 80,13 609 19,87 151 48,7 370 51,3 390 100 760



Borås 40 Kristineberg 5 18 92,46 331 7,54 27 49,2 176 50,8 182 100 358
Borås 41 Kristineberg-Gässlösa 6,5 88 64,74 874 35,26 476 46,7 631 53,3 719 100 1350
Borås 53 Göta 8,6 104 71,18 862 28,82 349 46,6 564 53,4 647 100 1211

Genomsnitt & total andel för Kristineberg 6,375 251 77,1275 2676 22,8725 1003 47,8 1741 52,2 1938 100 3679
Övriga valdistrikt med lågt valdeltagande

Borås 1 Norrmalm-Kypered 6 42 71,04 498 28,96 203 44,1 309 55,9 392 100 701
Borås 7 Björkäng-Östermalm 8,4 90 79,74 858 20,26 218 45,9 494 54,1 582 100 1076
Borås 35 Trandared-Skolan 5 51 77,07 790 22,93 235 48,5 497 51,5 528 100 1025
Borås 36 Trandared-Söderfors 6,1 49 79,4 636 20,6 165 46,3 371 53,7 430 100 801
Borås 41 Kristineberg-Gässlösa 6,5 88 64,74 874 35,26 476 46,7 631 53,3 719 100 1350
Borås 51 Centrum 6,8 84 76,12 934 23,88 293 46,4 569 53,6 658 100 1227
Borås 53 Göta 8,6 104 71,18 862 28,82 349 46,6 564 53,4 647 100 1211
Borås 55 Regementet-Funningen 5,7 83 79,68 1157 20,32 295 50 726 50 726 100 1452
Borås 83 Alideberg-Ryda 7,3 116 74,29 1182 25,71 409 48 764 52 827 100 1591
Svaneholm 5,7 47 76,07 623 23,93 196 52,1 427 47,9 392 100 819
Seglora 4,3 21 79,8 391 20,2 99 53,1 260 46,9 230 100 490



Stadsledningskansliet, Sekretariatet
Ludvig Ahlstrand, 073 432 83 02

Ludvig.ahlstrand@boras.se

Valdistrikt Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal

Val till riksdag
Hulta

Hulta Västra 4,9 48 74,57 730 25,43 249 46 450 54 529 100 979
Hulta Östra 7,7 66 74,21 633 25,79 220 47,7 407 52,3 446 100 853
Hulta-Sörmarken 4,5 33 89,2 661 10,8 80 48 356 52 385 100 741

Genomsnitt i procent, totalt antal & total andel för Hulta 5,7 147 79,3 2024 20,7 549 47,2 1213 52,8 1360 100 2573
Hässleholmen

Hässleholmen Södra 9 67 58,87 438 41,13 306 51,6 384 48,4 360 100 744
Hässleholmen Västra 9,3 81 63,56 553 36,44 317 48,9 425 51,1 445 100 870
Hässleholmen Östra 6,6 47 56,5 400 43,5 308 48 340 52 368 100 708
Hässleholmen-Brämhult 6,5 70 87,9 944 12,1 130 49,7 534 50,3 540 100 1074

Genomsnitt i procent, totalt antal & total andel för Hässleholmen 7,85 265 66,7 2335 33,3 1061 49,55 1683 50,45 1713 100 3396
Sjöbo

Norra Sjöbo Nordvästra 5,2 50 77,36 738 22,64 216 47,4 452 52,6 502 100 954
Norra Sjöbo Nordöstra 6,3 60 75,47 717 24,53 233 51,2 486 48,8 464 100 950
Norra Sjöbo Sydvästra 3,6 32 77,3 681 22,7 200 47,9 422 52,1 459 100 881
Norra Sjöbo Sydöstra 4,9 46 78,77 742 21,23 200 48,6 458 51,4 484 100 942
Sjöbo Södra 5,4 41 76,41 583 23,59 180 50,6 386 49,4 377 100 763
Sjöbo Ryda 4,5 47 74,28 771 25,72 267 46,9 487 53,1 551 100 1038

Genomsnitt i procent, totalt antal & total andel för Sjöbo 5 276 76,6 4232 23,4 1296 48,8 2691 51,2 2837 100 5528
Norrby

Norrby Östra 11,7 89 67,72 516 32,28 246 47,2 360 52,8 402 100 762
Norrby Södra 11,4 61 73,6 393 26,4 141 46,1 246 53,9 288 100 534
Norrby Norra 7,2 49 72,22 494 27,78 190 48,1 329 51,9 355 100 684

Genomsnitt i procent, totalt antal & total andel för Norrby 10,1 199 72,91 1403 27,09 577 47,1 935 52,9 1045 100 1980
Kristineberg

Dammsvedjan-Gässlösa Kristineberg 6,4 82 85,05 1087 14,95 191 48 613 52 665 100 1278
Göta-Kristineberg 6,2 63 80,46 811 19,54 197 49,3 497 50,7 511 100 1008
Kristineberg 7,8 80 71,12 729 28,88 296 45,5 466 54,5 559 100 1025

Genomsnitt i procent, totalt antal & total andel för Kristineberg 6,8 225 78,87666667 2627 21,12333333 684 47,6 1576 52,4 1735 100 3311

Val till kommunfullmäktige
Hulta Procent Antal

Hulta Västra 5,3 57 72,96 788 27,04 292 47,1 509 52,9 571 100 1080 12,7 137
Hulta Östra 7,6 74 69,19 676 30,81 301 48,4 473 51,6 504 100 977 15 147
Hulta-Sörmarken 4,6 34 89,99 665 10,01 74 48,3 357 51,7 382 100 739 2,3 17

Genomsnitt i procent, totalt antal & total andel för Hulta 5,833333333 165 77,38 2129 22,62 667 47,93333333 1339 52,06666667 1457 100 2796 10 301
Hässleholmen

Hässleholmen Södra 7,8 85 52,71 574 47,29 515 54,9 598 45,1 491 100 1089 36,1 393
Hässleholmen Västra 9,9 121 58,47 718 41,53 510 50,8 624 49,2 604 100 1228 32,8 403
Hässleholmen Östra 6,5 62 56,73 544 43,27 415 49,2 472 50,8 487 100 959 30,2 290
Hässleholmen-Brämhult 6,6 72 86,87 953 13,13 144 49,9 547 50,1 550 100 1097 3,9 43

Genomsnitt i procent, totalt antal & total andel för Hässleholmen 7,7 340 63,695 2789 36,305 1584 51,2 2241 48,8 2132 100 4373 25,75 1129
Sjöbo

Norra Sjöbo Nordvästra 5,1 53 73,89 767 26,11 271 47,5 493 52,5 545 100 1038 9,5 99
Norra Sjöbo Nordöstra 6 63 71,37 753 28,63 302 52,5 554 47,5 501 100 1055 12,7 134
Norra Sjöbo Sydvästra 4,4 43 73,06 716 26,94 264 49,5 485 50,5 495 100 980 11,8 116
Norra Sjöbo Sydöstra 5 50 76,07 763 23,93 240 49 491 51 512 100 1003 7,6 76
Sjöbo Södra 5,6 49 71,64 624 28,36 247 51,5 449 48,5 422 100 871 14,5 126
Sjöbo Ryda 4,7 51 72,62 793 27,38 299 47,7 521 52,3 571 100 1092 7,4 81

Genomsnitt i procent, totalt antal & total andel för Sjöbo 5,133333333 309 73,10833333 4416 26,89166667 1623 49,61666667 2993 50,38333333 3046 100 6039 10,58333 632
Norrby

Norrby Östra 11,2 110 67,44 665 32,56 321 47,7 470 52,3 516 100 986 26,3 259
Norrby Södra 10,3 73 67,98 482 32,02 227 49,8 353 50,2 356 100 709 29,1 206
Norrby Norra 6,7 55 71,84 592 28,16 232 49,6 409 50,4 415 100 824 20,4 168

Genomsnitt i procent, totalt antal & total andel för Norrby 8,5 128 69,08666667 1739 30,91333333 780 49,7 762 50,3 771 100 2519 25,26667 633
Kristineberg

Dammsvedjan-Gässlösa Kristineberg 6,4 85 82,02 1095 17,98 240 48,5 648 51,5 687 100 1335 5,9 79
Göta-Kristineberg 6,6 72 78,7 857 21,3 232 49,9 543 50,1 546 100 1089 9,9 108
Kristineberg 6,8 83 63,96 781 36,04 440 47,5 580 52,5 641 100 1221 18,7 228

Allmänna valet 2018 (Borås) Röstande (valdeltagande) Ej röstande Män Kvinnor

Ej svensk medborgare

Förstagångsväljare Röstberättigade i Borås kommun Könsfördelning Total andel



Genomsnitt i procent, totalt antal & total andel för Kristineberg 6,6 240 74,89333333 2733 25,10666667 912 48,63333333 1771 51,36666667 1874 100 3645 11,5 415

Val till landstingsfullmäktige
Hulta

Hulta Västra 5,3 57 72,59 784 27,41 296 47,1 509 52,9 571 100 1080 12,7 137
Hulta Östra 7,6 74 68,27 667 31,73 310 48,4 473 51,6 504 100 977 15 147
Hulta-Sörmarken 4,6 34 89,58 662 10,42 77 48,3 357 51,7 382 100 739 2,3 17

Genomsnitt i procent, totalt antal & total andel för Hulta 5,833333333 165 76,81333333 2113 23,18666667 683 47,93333333 1339 52,06666667 1457 100 2796 10 301
Hässleholmen

Hässleholmen Södra 7,8 85 52,89 576 47,11 513 54,9 598 45,1 491 100 1089 36,1 393
Hässleholmen Västra 9,9 121 57,25 703 42,75 525 50,8 624 49,2 604 100 1228 32,8 403
Hässleholmen Östra 6,5 62 56,52 542 43,48 417 49,2 472 50,8 487 100 959 30,2 290
Hässleholmen-Brämhult 6,6 72 86,69 951 13,31 146 49,9 547 50,1 550 100 1097 3,9 43

Genomsnitt i procent, totalt antal & total andel för Hässleholmen 7,7 340 63,3375 2772 36,6625 1601 51,2 2241 48,8 2132 100 4373 25,75 1129
Sjöbo

Norra Sjöbo Nordvästra 5,1 53 73,41 762 26,59 276 47,5 493 52,5 545 100 1038 9,5 99
Norra Sjöbo Nordöstra 6 63 70,52 744 29,48 311 52,5 554 47,5 501 100 1055 12,7 134
Norra Sjöbo Sydvästra 4,4 43 72,86 714 27,14 266 49,5 485 50,5 495 100 980 11,8 116
Norra Sjöbo Sydöstra 5 50 75,97 762 24,03 241 49 491 51 512 100 1003 7,6 76
Sjöbo Södra 5,6 49 71,18 620 28,82 251 51,5 449 48,5 422 100 871 14,5 126
Sjöbo Ryda 4,7 51 71,98 786 28,02 306 47,7 521 52,3 571 100 1092 7,4 81

Genomsnitt i procent, totalt antal & total andel för Sjöbo 5,133333333 309 72,65333333 4388 27,34666667 1651 49,61666667 2993 50,38333333 3046 100 6039 10,58333 632
Norrby

Norrby Östra 11,2 110 66,73 658 33,27 328 47,7 470 52,3 516 100 986 26,3 259
Norrby Södra 10,3 73 67,56 479 32,44 230 49,8 353 50,2 356 100 709 29,1 206
Norrby Norra 6,7 55 70,63 582 29,37 242 49,6 409 50,4 415 100 824 20,4 168

Genomsnitt i procent, totalt antal & total andel för Norrby 9,4 238 68,30666667 1719 31,69333333 800 49,03333333 1232 50,96666667 1287 100 2519 25,26667 633
Kristineberg

Dammsvedjan-Gässlösa Kristineberg 6,4 85 81,42 1087 18,58 248 48,5 648 51,5 687 100 1335 5,9 79
Göta-Kristineberg 6,6 72 77,96 849 22,04 240 49,9 543 50,1 546 100 1089 9,9 108
Kristineberg 6,8 83 63,47 775 36,53 446 47,5 580 52,5 641 100 1221 18,7 228

Genomsnitt i procent, totalt antal & total andel för Kristineberg 6,6 240 74,28333333 2711 25,71666667 934 48,63333333 1771 51,36666667 1874 100 3645 11,5 415



Stadsledningskansliet, Sekretariatet
Ludvig Ahlstrand, 073 432 83 02

Högst och lägst valdeltagande i det allmänna valet 2018 (Borås)
Hässleholmen Södra 52,71%
Hässleholmen Östra 56,73%
Hässleholmen Västra 58,47%
Kristineberg 63,96%
Norrby Östra 67,44%
Norrby Södra 67,98%
Hulta Östra 69,19%
Norra Sjöbo Nordöstra 71,37%
Sjöbo Södra 71,64%
Norrby Norra 71,84%
Sjöbo-Ryda 72,62%
Totalt Borås 83,39%
Hulta-Sörmarken 89,99%
Sjömarken Södra 90,15%
Dalsjöfors runt 90,31%
Bredared 91,01%
Ekås-Hestra 91,08%
Äspered 91,14%
Sandared Östra 91,62%
Fristad Sydvästra 92,08%
Sandared Västra 92,14%
Sparsör 92,26%
Tämta-Vänga 94,64%

0,5271

0,5673

0,5847

0,6396

0,6744

0,6798

0,6919

0,7137

0,7164

0,7184

0,7262

0,8339

0,8999

0,9015

0,9031

0,9101

0,9108

0,9114

0,9162

0,9208

0,9214

0,9226

0,9464

Hässleholmen Södra

Hässleholmen Östra

Hässleholmen Västra

Kristineberg

Norrby Östra

Norrby Södra

Hulta Östra

Norra Sjöbo Nordöstra

Sjöbo Södra

Norrby Norra

Sjöbo-Ryda

Totalt Borås

Hulta-Sörmarken

Sjömarken Södra

Dalsjöfors runt

Bredared

Ekås-Hestra

Äspered

Sandared Östra

Fristad Sydvästra

Sandared Västra

Sparsör

Tämta-Vänga

Valdeltagande kommunval 2018



Högst och lägst valdetagande i det allmänna valet 2014 (Borås)

Hässleholmen - Alnen 50,47
Hässleholmen - Fjärding 58,99
Norrby Billdalsgatan 63,82
Kristineberg - Gässlösa 64,59
Sjöbo Torg 65,49
Hulta Västra 66,29
Norrby Spinnaren 66,79
Sjöboklintområdet 66,98
Hässleholmen - Boda 68,17
Hässleholmen Norra 69,12
Sjöbo Ekäng 69,70
Totalt Borås 82,10
Fristad Västra 88,26
Brämhult Svensgärde 88,38
Brämhult Norra 89,08
Sandared 1 Öster 89,48
Sjömarken 2 Norra 89,83
Gingri 90,13
Hestra - Ekås 90,24
Äspered 90,24
Tämta - Vänga 90,51
Bredared 90,92
Kristineberg 92,46

50,47 %

58,99 %

63,82 %

64,59 %

65,49 %

66,29 %

66,79 %

66,98 %

68,17 %

69,12 %
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82,1 %
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88,38 %
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92,46 %
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Hässleholmen - Boda

Hässleholmen Norra
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Fristad Västra

Brämhult Svensgärde

Brämhult Norra

Sandared 1 Öster

Sjömarken 2 Norra

Gingri

Hestra - Ekås
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Bredared

Kristineberg

Högsta och lägsta 
valdeltagande, kommunval 2014



Stadsledningskansliet, Valnämndens kansli
Ludvig Ahlstrand, 0737-32 83 02

Ludvig.ahlstrand@boras.se

Valdeltagande i  det allmänna valet, procent efter val och valår
Riksdag 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018
1490 Borås 92,5 93,1 91,8 92,5 91,1 87,6 88,0 87,8 82,1 80,8 81,7 84,6 84,9 86,4

0,6 -1,3 0,7 -1,4 -3,5 0,4 -0,2 -5,7 -1,3 0,9 2,9 0,3 1,5

Kommun 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018
1490 Borås 92,4 90,5 89,4 90,4 88,8 85,2 85,3 84,9 79,0 78,4 79,1 81,7 82,1 83,4

-1,9 -1,1 1,0 -1,6 -3,6 0,1 -0,4 -5,9 -0,6 0,7 2,6 0,4 1,3

Specifika områden inom Borås
Hässleholmen 61,7 63,7

Hässleholmen 2014 (Hässleholmen-Fjärding, Hässleholmen-Alnen, Hässleholmen-Boda & Hässleholmen Norra) 2,0

Hässleholmen 2018 (Hässleholmen-Brämhult, Hässleholmen Södra, Hässleholmen Västra & Hässleholmen Östra)
Norrby 65,3 69,1

Norrby 2014 (Norrby Spinnaren & Norrby Billdalsgatan) 3,8

Norrby 2018 (Norrby Norra, Norrby Östra & Norrby Södra)
Sjöbo 73,1 73,1

Sjöbo 2014 (Sjöbo Nord, Sjöbo-Ekäng, Sjöbo-Barnhem, Sjöbo-Nolhaga, Sjöbo-Småstugeområde & Sjöbo Torg) L0,03

Sjöbo 2018 (Norra Sjöbo Nordöstra, Norra Sjöbo Nordvästra, Norra Sjöbo Sydvästra, Norra Sjöbo Sydöstra, Sjöbo Södra & Sjöbo-Ryda)

Landsting 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018
1490 Borås 92,4 90,5 89,4 90,3 88,7 85,2 84,9 84,3 78,6 78,1 78,7 81,4 81,8 82,86

-1,9 -1,1 0,9 -1,5 -3,5 -0,3 -0,6 -5,7 -0,5 0,6 2,7 0,4 1,0



Stadsledningskansliet/Sekretariatet/Valnämndens kansli

Ludvig Ahlstrand 0734-32 83 02 Åldersintervall 14/09-1996 - 09/09-2000

ludvig.ahlstrand@boras.se

Val Valkrets Nummer Valdristrikt Riksdag Kommun Landsting Riksdag Kommun Landsting Riksdag Kommun Landsting

Allmäna val 2014 Borås 1 1 Aplared 90,4% 92,0% 88,0% 52 50 50 47 46 44

Allmäna val 2014 Borås 1 2 Hulta Västra 70,7% 68,8% 68,8% 75 80 80 53 55 55

Allmäna val 2014 Borås 1 3 Hulta-Brotorp 80,7% 79,5% 80,7% 83 83 83 67 66 67

Allmäna val 2014 Borås 1 4 Hulta-Sörmarken 79,7% 72,5% 72,5% 64 69 69 51 50 50

Allmäna val 2014 Borås 1 5 Hässleholmen-Fjärding 69,1% 67,7% 67,7% 97 121 121 67 72 72

Allmäna val 2014 Borås 1 6 Hässleholmen-Alnen 69,0% 61,9% 62,9% 84 97 97 58 60 61

Allmäna val 2014 Borås 1 7 Hässleholmen-Boda 55,6% 54,9% 54,9% 81 82 82 45 45 45

Allmäna val 2014 Borås 1 8 Hässleholmen Norra 72,0% 64,1% 65,6% 50 64 64 36 41 42

Allmäna val 2014 Borås 1 9 Bergsäter 84,1% 78,5% 76,9% 63 65 65 53 51 50

Allmäna val 2014 Borås 1 10 Trandared-Söderkulla 82,1% 82,1% 82,1% 67 67 67 55 55 55

Allmäna val 2014 Borås 1 11 Trandared 68,1% 67,4% 67,4% 47 46 46 32 31 31

Allmäna val 2014 Borås 1 12 Trandared-Strömsdal 88,5% 85,2% 85,2% 52 54 54 46 46 46

Allmäna val 2014 Borås 1 13 Trandared-Skolan 72,9% 70,6% 74,5% 48 51 51 35 36 38

Allmäna val 2014 Borås 1 14 Trandared-Söderfors 77,6% 75,6% 75,6% 49 49 49 38 37 37

Allmäna val 2014 Borås 1 15 Brämhult Norra 83,9% 81,8% 79,5% 87 88 88 73 72 70

Allmäna val 2014 Borås 1 16 Brämhult-Svensgärde 85,5% 84,5% 84,5% 69 71 71 59 60 60

Allmäna val 2014 Borås 1 17 Brämhult Södra 86,5% 84,4% 83,3% 96 96 96 83 81 80

Allmäna val 2014 Borås 1 18 Dalsjöfors Västra 94,0% 88,5% 88,5% 50 52 52 47 46 46

Allmäna val 2014 Borås 1 19 Dalsjöfors Östra 81,0% 79,3% 77,0% 84 87 87 68 69 67

Allmäna val 2014 Borås 1 20 Dalsjöfors Centrum 81,5% 83,1% 83,1% 65 65 65 53 54 54

Allmäna val 2014 Borås 1 21 Dannike 76,9% 71,8% 71,8% 39 39 39 30 28 28

Allmäna val 2014 Borås 1 22 Gånghester 81,3% 82,9% 82,9% 75 76 76 61 63 63

Allmäna val 2014 Borås 1 23 Målsryd 84,2% 75,9% 79,3% 57 58 58 48 44 46

Allmäna val 2014 Borås 1 24 Rångedala 89,5% 89,5% 89,5% 38 38 38 34 34 34

Allmäna val 2014 Borås 1 25 Äspered 88,9% 88,9% 88,9% 36 36 36 32 32 32

Allmäna val 2014 Borås 2 26 Norrmalm-Kypered 61,9% 64,3% 64,3% 42 42 42 26 27 27

Allmäna val 2014 Borås 2 27 Norrmalm-Västra 73,9% 74,7% 74,7% 92 91 91 68 68 68

Allmäna val 2014 Borås 2 28 Norrmalm Nedre 85,4% 85,4% 85,4% 48 48 48 41 41 41

Allmäna val 2014 Borås 2 29 Norrmalm-Linnéparken 85,5% 78,9% 78,9% 55 57 57 47 45 45

Allmäna val 2014 Borås 2 30 Bergdalen 93,1% 87,9% 82,8% 58 58 58 54 51 48

Allmäna val 2014 Borås 2 31 Björkäng-Östermalm 81,1% 78,9% 77,8% 90 90 90 73 71 70

Allmäna val 2014 Borås 2 32 Norrmalm-Liljeberget 76,9% 74,4% 74,4% 39 39 39 30 29 29

Allmäna val 2014 Borås 2 33 Högskoleområdet 77,1% 75,0% 73,8% 83 84 84 64 63 62

Allmäna val 2014 Borås 2 34 Engelbrektsområdet 78,5% 76,1% 74,6% 65 67 67 51 51 50

Allmäna val 2014 Borås 2 35 Lugnet 84,7% 83,1% 81,4% 59 59 59 50 49 48

Allmäna val 2014 Borås 2 36 Övre Villastan 81,6% 78,4% 78,4% 87 88 88 71 69 69

Allmäna val 2014 Borås 2 37 Nedre Villastan 81,1% 78,0% 76,9% 90 91 91 73 71 70

Allmäna val 2014 Borås 2 38 Hedvigsborg-Kristineberg 85,3% 82,7% 84,0% 75 75 75 64 62 63

Allmäna val 2014 Borås 2 39 Hedvigsborg-Kråkered 79,3% 76,3% 74,6% 58 59 59 46 45 44

Allmäna val 2014 Borås 2 40 Dammsvedjan 80,5% 80,5% 80,5% 41 41 41 33 33 33

Allmäna val 2014 Borås 2 41 Kristineberg 83,3% 83,3% 83,3% 18 18 18 15 15 15

Allmäna val 2014 Borås 2 42 Kristineberg-Gässlösa 68,4% 58,0% 58,0% 79 88 88 54 51 51

Allmäna val 2014 Borås 2 43 Centrum 77,6% 75,0% 75,0% 85 84 84 66 63 63

Allmäna val 2014 Borås 2 44 Druvefors 77,3% 74,3% 74,3% 110 113 113 85 84 84

Allmäna val 2014 Borås 2 45 Göta 73,7% 69,2% 69,2% 99 104 104 73 72 72

Allmäna val 2014 Borås 2 46 Regementet-Funningen 80,2% 77,1% 75,9% 81 83 83 65 64 63

Allmäna val 2014 Borås 2 47 Kinnarumma 75,4% 74,2% 74,2% 61 62 62 46 46 46

Allmäna val 2014 Borås 2 48 Rydboholm 82,7% 81,6% 81,6% 75 76 76 62 61 61

Allmäna val 2014 Borås 2 49 Seglora 66,7% 66,7% 71,4% 21 21 21 14 14 15

Allmäna val 2014 Borås 2 50 Svaneholm 66,0% 68,1% 68,1% 47 47 47 31 32 32

Allmäna val 2014 Borås 2 51 Viskafors 71,6% 70,7% 70,7% 81 82 82 58 58 58

Allmäna val 2014 Borås 3 52 Borgstena 77,8% 77,8% 75,0% 36 36 36 28 28 27

Allmäna val 2014 Borås 3 53 Parkstaden 87,9% 87,9% 87,9% 33 33 33 29 29 29

Allmäna val 2014 Borås 3 54 Hestraklint 90,0% 85,5% 87,0% 70 69 69 63 59 60

Allmäna val 2014 Borås 3 55 Nedre Byttorp 88,7% 85,2% 85,2% 53 54 54 47 46 46

Allmäna val 2014 Borås 3 56 Övre Byttorp 77,3% 66,7% 66,7% 22 24 24 17 16 16

Allmäna val 2014 Borås 3 57 Tullen Norra 80,6% 67,5% 67,5% 36 40 40 29 27 27

Allmäna val 2014 Borås 3 58 Tullen-Viared 76,3% 70,2% 69,0% 80 84 84 61 59 58

Allmäna val 2014 Borås 3 59 Sjöbo-Nord 77,6% 78,8% 78,8% 85 85 85 66 67 67

Allmäna val 2014 Borås 3 60 Sjöbo-Ekäng 67,3% 60,7% 60,7% 52 56 56 35 34 33

Allmäna val 2014 Borås 3 61 Sjöbo-Barnhem 80,8% 74,1% 70,4% 26 27 27 21 20 19

Allmäna val 2014 Borås 3 62 Sjöbo-Nolhaga 76,5% 71,7% 71,7% 51 53 53 39 38 38

Allmäna val 2014 Borås 3 63 Sjöbo-Småstugeområde 77,3% 70,5% 70,5% 44 44 44 34 31 31

Allmäna val 2014 Borås 3 64 Sjöbo Torg 66,7% 58,1% 58,1% 45 43 43 30 25 25

Allmäna val 2014 Borås 3 65 Sjöboklintområdet 82,4% 75,7% 75,7% 34 37 37 28 28 28

Allmäna val 2014 Borås 3 67 Alideberg-Ryda 79,8% 80,2% 80,2% 119 116 116 95 93 93

Allmäna val 2014 Borås 3 68 Norrby Spinnaren 65,6% 63,4% 62,7% 122 142 142 80 90 89

Allmäna val 2014 Borås 3 69 Norrby Billdalsgatan 50,0% 51,8% 50,6% 70 85 85 35 44 43

Allmäna val 2014 Borås 3 70 Hestra-Ekås 91,2% 89,3% 89,3% 102 103 103 93 92 92

Allmäna val 2014 Borås 3 71 Bredared 84,2% 82,5% 84,2% 57 57 57 48 47 48

Allmäna val 2014 Borås 3 72 Fristad Centrum 76,9% 70,4% 68,5% 52 54 54 40 38 37

Allmäna val 2014 Borås 3 73 Fristad Tärby 71,4% 67,3% 67,3% 49 49 49 35 33 33

Allmäna val 2014 Borås 3 74 Fristad Västra 77,2% 69,2% 67,9% 79 78 78 61 54 53

Allmäna val 2014 Borås 3 75 Gingri 91,3% 85,7% 85,7% 46 49 49 42 42 42

Allmäna val 2014 Borås 3 76 Sandared Öster 83,8% 80,6% 80,6% 68 67 67 57 54 54

Allmäna val 2014 Borås 3 77 Sandared Väster 75,7% 72,5% 71,6% 103 102 102 78 74 73

Allmäna val 2014 Borås 3 78 Sandhult-Norra 85,3% 79,6% 79,6% 95 98 98 81 78 78

Allmäna val 2014 Borås 3 79 Sjömarken Södra 91,7% 86,1% 86,1% 108 108 108 99 93 93

Allmäna val 2014 Borås 3 80 Sjömarken Norra 86,2% 84,1% 84,1% 87 88 88 75 74 74

Allmäna val 2014 Borås 3 81 Sparsör Frufällan 80,6% 34,7% 34,7% 72 75 75 58 26 26

Allmäna val 2014 Borås 3 82 Tämta-Vänga 93,1% 89,7% 89,7% 29 29 29 27 26 26

Allmäna val 2018 Borås 1 1 Aplared 90,6% 88,7% 88,7% 53 53 53 48 47 47

Allmäna val 2018 Borås 1 2 Bergsbo-Trandared 82,1% 77,6% 77,6% 56 58 58 46 45 45

Allmäna val 2018 Borås 1 3 Bergsäter-Bergsbo 71,0% 67,7% 71,0% 31 31 31 22 21 22

Allmäna val 2018 Borås 1 4 Boda-Brämhult 79,4% 78,3% 78,3% 68 69 69 54 54 54

Allmäna val 2018 Borås 1 5 Brotorp 90,5% 86,0% 86,0% 42 43 43 38 37 37

Allmäna val 2018 Borås 1 6 Brämhult Västra 93,1% 91,9% 91,9% 73 74 74 68 68 68

Allmäna val 2018 Borås 1 7 Brämhult Östra 90,5% 87,2% 87,2% 84 86 86 76 75 75

Allmäna val 2018 Borås 1 8 Dalsjöfors Runt 98,1% 92,6% 92,6% 52 54 54 51 50 50

Allmäna val 2018 Borås 1 9 Dalsjöfors Västra 86,8% 82,3% 82,3% 76 79 79 66 65 65

Allmäna val 2018 Borås 1 10 Dalsjöfors Östra 89,3% 86,0% 87,7% 56 57 57 50 49 50

Allmäna val 2018 Borås 1 11 Dannike 86,7% 89,6% 89,6% 30 29 29 26 26 26

Allmäna val 2018 Borås 1 12 Gånghester 90,2% 88,5% 86,9% 61 61 61 55 54 53

Allmäna val 2018 Borås 1 13 Hulta Västra 85,4% 79,0% 79,0% 48 57 57 41 45 45

Allmäna val 2018 Borås 1 14 Hulta Östra 74,2% 67,6% 63,5% 66 74 74 49 50 47

Allmäna val 2018 Borås 1 15 Hulta-Sörmarken 100,0% 97,1% 97,1% 33 34 34 33 33 33

Allmäna val 2018 Borås 1 16 Hässleholmen Södra 65,7% 64,7% 64,7% 67 85 85 44 55 55

Allmäna val 2018 Borås 1 17 Hässleholmen Västra 69,1% 55,4% 55,4% 81 121 121 56 67 67

Allmäna val 2018 Borås 1 18 Hässleholmen Östra 76,6% 71,0% 71,0% 47 62 62 36 44 44

Allmäna val 2018 Borås 1 19 Hässleholmen-Brämhult 85,7% 84,7% 81,9% 70 72 72 60 61 59

Allmäna val 2018 Borås 1 20 Målsryd 88,5% 82,7% 82,7% 52 52 52 46 43 43

Allmäna val 2018 Borås 1 21 Rångedala 87,9% 82,9% 82,9% 33 35 35 29 29 29

Allmäna val 2018 Borås 1 22 Svensgärde-Sörmarken 81,3% 84,4% 84,4% 48 45 45 39 38 38

Allmäna val 2018 Borås 1 23 Trandared Södra 84,2% 87,2% 87,2% 38 39 39 32 34 34

Allmäna val 2018 Borås 1 24 Trandared Västra 89,1% 82,9% 81,4% 64 70 70 57 58 57

Allmäna val 2018 Borås 1 25 Trandared Östra 86,0% 76,6% 78,7% 43 47 47 37 36 37

Allmäna val 2018 Borås 1 26 Äspered 97,1% 94,4% 94,4% 35 36 36 34 34 34

Allmäna val 2018 Borås 2 27 Bergdalen-Liljeberget 84,4% 78,7% 78,7% 45 47 47 38 37 37

Valdeltagande

Förstagångsväljare, ålder 18 - 22
Totalt antal förstagångsväljare Antal röstande 



Allmäna val 2018 Borås 2 28 Bergdalen-Södra 93,2% 93,2% 91,8% 73 73 73 68 68 67

Allmäna val 2018 Borås 2 29 Bosnäs-Viared 87,9% 87,9% 87,9% 33 33 33 29 29 29

Allmäna val 2018 Borås 2 30 Centrum 88,3% 82,3% 83,9% 60 62 62 53 51 52

Allmäna val 2018 Borås 2 31 Centrum Norra 86,4% 85,2% 85,2% 59 61 61 51 52 52

Allmäna val 2018 Borås 2 32 Centrum Östra 87,2% 87,8% 87,8% 47 49 49 41 43 43

Allmäna val 2018 Borås 2 33 Dammsvedjan-Gässlösa-Kristineberg 87,8% 82,4% 78,8% 82 85 85 72 70 67

Allmäna val 2018 Borås 2 34 Druvefors Västra 86,1% 81,6% 81,6% 36 38 38 31 31 31

Allmäna val 2018 Borås 2 35 Druvefors Östra 92,6% 89,7% 89,7% 54 58 58 50 52 52

Allmäna val 2018 Borås 2 36 Göta 93,0% 82,0% 82,0% 43 50 50 40 41 41

Allmäna val 2018 Borås 2 37 Göta-Kristineberg 76,2% 66,7% 65,3% 63 72 72 48 48 47

Allmäna val 2018 Borås 2 38 Göta-Regementet 90,6% 87,5% 87,5% 32 32 32 29 28 28

Allmäna val 2018 Borås 2 39 Hedvigsborg 88,2% 85,7% 85,7% 34 35 35 30 30 30

Allmäna val 2018 Borås 2 40 Hedvigsborg-Kråkered 95,0% 95,0% 95,0% 40 40 40 38 38 38

Allmäna val 2018 Borås 2 41 Kinnarumma 76,2% 76,2% 76,2% 21 21 21 16 16 16

Allmäna val 2018 Borås 2 42 Kristineberg 78,8% 75,9% 75,9% 80 83 83 63 63 63

Allmäna val 2018 Borås 2 43 Lugnet 80,6% 78,9% 78,9% 36 38 38 29 30 30

Allmäna val 2018 Borås 2 44 Norrmalm 83,7% 83,7% 83,7% 49 49 49 41 41 41

Allmäna val 2018 Borås 2 45 Norrmalm Nedre Norra 84,1% 82,8% 82,8% 63 64 64 53 53 53

Allmäna val 2018 Borås 2 46 Norrmalm Nedre Södra 93,8% 91,8% 89,8% 48 49 49 45 45 44

Allmäna val 2018 Borås 2 47 Norrmalm Norra 92,9% 86,2% 86,2% 28 29 29 26 25 25

Allmäna val 2018 Borås 2 48 Rydboholm 91,7% 87,5% 88,9% 72 72 72 66 63 64

Allmäna val 2018 Borås 2 49 Salängen-Villastaden 88,2% 83,1% 83,1% 68 71 71 60 59 59

Allmäna val 2018 Borås 2 50 Seglora 89,5% 89,5% 89,5% 19 19 19 17 17 17

Allmäna val 2018 Borås 2 51 Svaneholm 78,0% 72,1% 72,1% 41 43 43 32 31 31

Allmäna val 2018 Borås 2 52 Villastaden 82,0% 81,6% 81,6% 50 49 49 41 40 40

Allmäna val 2018 Borås 2 53 Viskafors Västra 78,7% 72,0% 72,0% 47 50 50 37 36 36

Allmäna val 2018 Borås 2 54 Viskafors Östra 83,8% 79,7% 79,7% 68 69 69 57 55 55

Allmäna val 2018 Borås 2 55 Östermalm 83,3% 83,6% 82,2% 72 73 73 60 61 60

Allmäna val 2018 Borås 3 56 Alideberg-Erikslund 87,2% 71,1% 71,1% 39 45 45 34 32 32

Allmäna val 2018 Borås 3 57 Borgstena 94,1% 88,9% 88,9% 34 36 36 32 32 32

Allmäna val 2018 Borås 3 58 Bredared 87,8% 86,0% 86,0% 49 50 50 43 43 43

Allmäna val 2018 Borås 3 59 Byttorp 100,0% 100,0% 100,0% 33 34 34 33 34 34

Allmäna val 2018 Borås 3 60 Ekås-Hestra 93,0% 87,7% 89,5% 57 57 57 53 50 51

Allmäna val 2018 Borås 3 61 Fristad Nordvästra 89,5% 85,0% 83,3% 57 60 60 51 51 50

Allmäna val 2018 Borås 3 62 Fristad Nordöstra 87,5% 89,4% 87,2% 48 47 47 42 42 41

Allmäna val 2018 Borås 3 63 Fristad Sydvästra 87,2% 83,0% 78,7% 47 47 47 41 39 37

Allmäna val 2018 Borås 3 64 Fristad Sydöstra 90,0% 87,0% 87,0% 20 23 23 18 20 20

Allmäna val 2018 Borås 3 65 Frufällan-Tosseryd 89,8% 80,4% 82,4% 49 51 51 44 41 42

Allmäna val 2018 Borås 3 66 Hestra Parkstad 81,3% 81,3% 81,3% 32 32 32 26 26 26

Allmäna val 2018 Borås 3 67 Hestra-Byttorp 96,7% 95,1% 95,1% 60 61 61 58 58 58

Allmäna val 2018 Borås 3 68 Knalleland-Lundby 82,2% 80,0% 80,0% 45 45 45 37 36 36

Allmäna val 2018 Borås 3 69 Lundaskog-Lyckebo 85,4% 81,3% 81,3% 48 48 48 41 39 39

Allmäna val 2018 Borås 3 70 Norra Sjöbo Nordvästra 68,0% 66,0% 64,2% 50 53 53 34 35 34

Allmäna val 2018 Borås 3 71 Norra Sjöbo Nordöstra 80,0% 79,4% 79,4% 60 63 63 48 50 50

Allmäna val 2018 Borås 3 72 Norra Sjöbo Sydvästra 84,8% 67,4% 67,4% 33 43 43 28 29 29

Allmäna val 2018 Borås 3 73 Norra Sjöbo Sydöstra 82,7% 78,6% 78,6% 52 56 56 43 44 44

Allmäna val 2018 Borås 3 74 Norrby Norra 79,6% 80,0% 80,0% 49 55 55 39 44 44

Allmäna val 2018 Borås 3 75 Norrby Södra 80,3% 78,0% 78,0% 61 73 73 49 57 57

Allmäna val 2018 Borås 3 76 Norrby Östra 78,7% 76,4% 75,5% 89 110 110 70 84 83

Allmäna val 2018 Borås 3 77 Parkstaden-Byttorp 92,6% 90,1% 91,4% 81 81 81 75 73 74

Allmäna val 2018 Borås 3 78 Sandared 92,2% 82,6% 82,6% 51 51 51 47 42 42

Allmäna val 2018 Borås 3 79 Sandared Västra 96,1% 94,2% 94,2% 51 52 52 49 49 49

Allmäna val 2018 Borås 3 80 Sandared Östra 91,1% 91,1% 91,1% 56 56 56 51 51 51

Allmäna val 2018 Borås 3 81 Sandhult 79,6% 79,2% 77,4% 54 53 53 43 42 41

Allmäna val 2018 Borås 3 82 Sjöbo Södra 80,5% 65,3% 65,3% 41 49 49 33 32 32

Allmäna val 2018 Borås 3 83 Sjöbo-Ryda 88,9% 81,6% 79,6% 45 49 49 40 40 39

Allmäna val 2018 Borås 3 84 Sjömarken Norra 81,4% 80,3% 80,3% 59 61 61 48 49 49

Allmäna val 2018 Borås 3 85 Sjömarken Södra 89,2% 89,2% 89,2% 74 74 74 66 66 66

Allmäna val 2018 Borås 3 86 Sparsör 92,9% 92,9% 91,4% 70 70 70 65 65 64

Allmäna val 2018 Borås 3 87 Tullen 88,2% 86,0% 86,0% 51 57 57 45 49 49

Allmäna val 2018 Borås 3 88 Tämta-Vänga 97,0% 97,0% 97,0% 33 33 33 32 32 32



Stadsledningskansliet/Sekretariatet/Valnämndens kansli

Ludvig Ahlstrand 0734-32 83 02

ludvig.ahlstrand@boras.se

Riksdag Antal Procent Kommun Antal Procent Landsting Antal Procent

Röstberättigade Borås 2018 4548 100% Röstberättigade Borås 2018 4812 100% Röstberättigade Borås 2018 4812 100%

Röstande Borås 2018 3912 86% Röstande Borås 2018 3947 82% Röstande Borås 2018 3932 81,7%

Röstberättigade Borås 2014 5272 100% Röstberättigade 2014 5436 100% Röstberättigade 2014 5436 100%

Röstande Borås 2014 4162 78,9% Röstande 2014 4074 74,9% Röstande 2014 4058 74,7%

Hulta Hulta Hulta

Röstberättigade 147 100% Röstberättigade 2018 165 100% Röstberättigade 2018 165 100%

Röstande 123 83,7% Röstande 2018 128 77,6% Röstande 2018 125 76%

Röstberättigade 2014 222 100,0% Röstberättigade 2014 232 100% Röstberättigade 2014 232 100%

Röstande 2014 171 77,0% Röstande 2014 171 73,7% Röstande 2014 172 74%

Hässleholmen Hässleholmen Hässleholmen

Röstberättigade 2018 265 100% Röstberättigade 2018 340 100% Röstberättigade 2018 340 100%

Röstande 2018 196 74% Röstande 2018 227 66,8% Röstande 2018 225 66,2%

Röstberättigade 2014 312 100% Röstberättigade 2014 364 100% Röstberättigade 2014 364 100%

Röstande 2014 206 66,4% Röstande 2014 218 59,9% Röstande 2014 220 60,4%

Sjöbo Sjöbo Sjöbo

Röstberättigade 2018 281 100% Röstberättigade 2018 313 100% Röstberättigade 2018 313 100%

Röstande 2018 226 80% Röstande 2018 230 73,5% Röstande 2018 228 73%

Röstberättigade 2014 337 100,0% Röstberättigade 2014 345 100% Röstberättigade 2014 345 100%

Röstande 2014 253 75,1% Röstande 2014 243 70,4% Röstande 2014 241 69,9%

Norrby Norrby Norrby

Röstberättigade 2018 199 100% Röstberättigade 2018 238 100% Röstberättigade 2018 238 100%

Röstande 2018 158 80,4% Röstande 2018 185 78% Röstande 2018 184 77,3%

Röstberättigade 2014 192 100% Röstberättigade 2014 227 100% Röstberättigade 2014 227 100%

Röstande 2014 115 59,9% Röstande 2014 134 59% Röstande 2014 132 58,1%

Förstagångsväljare, ålder 18 - 22



Valdeltagande, ej svenska medborgare
Stadsledningskansliet/Sekretariatet/Valnämndens kansli

Ludvig Ahlstrand 0734-32 83 02

ludvig.ahlstrand@boras.se

Val Valkrets Nummer Valdristrikt Valdeltagande Totalt antal ej medborgare Antal röstande 

Allmäna val 2014 Borås 1 1 Aplared 20% 25 5

Allmäna val 2014 Borås 1 2 Hulta Västra 29,1% 134 39

Allmäna val 2014 Borås 1 3 Hulta-Brotorp 64,7% 17 11

Allmäna val 2014 Borås 1 4 Hulta-Sörmarken 45,0% 60 27

Allmäna val 2014 Borås 1 5 Hässleholmen-Fjärding 37,3% 335 125

Allmäna val 2014 Borås 1 6 Hässleholmen-Alnen 30,7% 335 103

Allmäna val 2014 Borås 1 7 Hässleholmen-Boda 42,3% 175 74

Allmäna val 2014 Borås 1 8 Hässleholmen Norra 33,5% 158 53

Allmäna val 2014 Borås 1 9 Bergsäter 34,6% 26 9

Allmäna val 2014 Borås 1 10 Trandared-Söderkulla 35,3% 17 6

Allmäna val 2014 Borås 1 11 Trandared 42,9% 28 12

Allmäna val 2014 Borås 1 12 Trandared-Strömsdal 35,6% 45 16

Allmäna val 2014 Borås 1 13 Trandared-Skolan 23,6% 55 13

Allmäna val 2014 Borås 1 14 Trandared-Söderfors 42,1% 38 16

Allmäna val 2014 Borås 1 15 Brämhult Norra 31% 29 9

Allmäna val 2014 Borås 1 16 Brämhult-Svensgärde 42,3% 26 11

Allmäna val 2014 Borås 1 17 Brämhult Södra 50% 34 17

Allmäna val 2014 Borås 1 18 Dalsjöfors Västra 33,3% 33 11

Allmäna val 2014 Borås 1 19 Dalsjöfors Östra 30,8% 39 12

Allmäna val 2014 Borås 1 20 Dalsjöfors Centrum 32,3% 31 10

Allmäna val 2014 Borås 1 21 Dannike 7,7% 26 2

Allmäna val 2014 Borås 1 22 Gånghester 31,9% 47 15

Allmäna val 2014 Borås 1 23 Målsryd 25,6% 39 10

Allmäna val 2014 Borås 1 24 Rångedala 33,3% 12 4

Allmäna val 2014 Borås 1 25 Äspered 46,7% 15 7

Allmäna val 2014 Borås 2 26 Norrmalm-Kypered 34,8% 23 8

Allmäna val 2014 Borås 2 27 Norrmalm-Västra 31,9% 47 15

Allmäna val 2014 Borås 2 28 Norrmalm Nedre 27,6% 29 8

Allmäna val 2014 Borås 2 29 Norrmalm-Linnéparken 41,4% 29 12

Allmäna val 2014 Borås 2 30 Bergdalen 36,8% 19 7

Allmäna val 2014 Borås 2 31 Björkäng-Östermalm 31,7% 63 20

Allmäna val 2014 Borås 2 32 Norrmalm-Liljeberget 47,4% 38 18

Allmäna val 2014 Borås 2 33 Högskoleområdet 40,6% 32 13

Allmäna val 2014 Borås 2 34 Engelbrektsområdet 43,8% 32 14

Allmäna val 2014 Borås 2 35 Lugnet 19% 21 4

Allmäna val 2014 Borås 2 36 Övre Villastan 34,3% 35 12

Allmäna val 2014 Borås 2 37 Nedre Villastan 21,7% 46 10

Allmäna val 2014 Borås 2 38 Hedvigsborg-Kristineberg 37,5% 48 18

Allmäna val 2014 Borås 2 39 Hedvigsborg-Kråkered 65,5% 29 19

Allmäna val 2014 Borås 2 40 Dammsvedjan 35% 40 14

Allmäna val 2014 Borås 2 41 Kristineberg 42,9% 7 3

Allmäna val 2014 Borås 2 42 Kristineberg-Gässlösa 30,3% 234 71

Allmäna val 2014 Borås 2 43 Centrum 31% 100 31

Allmäna val 2014 Borås 2 44 Druvefors 31,6% 76 24

Allmäna val 2014 Borås 2 45 Göta 27,1% 85 23

Allmäna val 2014 Borås 2 46 Regementet-Funningen 28,8% 66 19

Allmäna val 2014 Borås 2 47 Kinnarumma 29% 31 9

Allmäna val 2014 Borås 2 48 Rydboholm 44,8% 58 26

Allmäna val 2014 Borås 2 49 Seglora 29,2% 24 7

Allmäna val 2014 Borås 2 50 Svaneholm 28% 107 30

Allmäna val 2014 Borås 2 51 Viskafors 42,9% 56 24

Allmäna val 2014 Borås 3 52 Borgstena 14,3% 21 3

Allmäna val 2014 Borås 3 53 Parkstaden 30,4% 23 7

Allmäna val 2014 Borås 3 54 Hestraklint 41,2% 34 14

Allmäna val 2014 Borås 3 55 Nedre Byttorp 27,8% 18 5

Allmäna val 2014 Borås 3 56 Övre Byttorp 40,7% 27 11

Allmäna val 2014 Borås 3 57 Tullen Norra 37% 54 20

Allmäna val 2014 Borås 3 58 Tullen-Viared 23,9% 67 16

Allmäna val 2014 Borås 3 59 Sjöbo-Nord 38,3% 84 31

Allmäna val 2014 Borås 3 60 Sjöbo-Ekäng 34,8% 89 31

Allmäna val 2014 Borås 3 61 Sjöbo-Barnhem 41,3% 63 26

Allmäna val 2014 Borås 3 62 Sjöbo-Nolhaga 29,5% 88 26

Allmäna val 2014 Borås 3 63 Sjöbo-Småstugeområde 31,1% 45 14

Allmäna val 2014 Borås 3 64 Sjöbo Torg 22,1% 68 15

Allmäna val 2014 Borås 3 65 Sjöboklintområdet 24,7% 89 22

Allmäna val 2014 Borås 3 67 Alideberg-Ryda 24,5% 98 24

Allmäna val 2014 Borås 3 68 Norrby Spinnaren 48,2% 328 158

Allmäna val 2014 Borås 3 69 Norrby Billdalsgatan 50% 166 83

Allmäna val 2014 Borås 3 70 Hestra-Ekås 51% 53 27

Allmäna val 2014 Borås 3 71 Bredared 53,3% 15 8

Allmäna val 2014 Borås 3 72 Fristad Centrum 41,7% 36 15

Allmäna val 2014 Borås 3 73 Fristad Tärby 54,2% 24 13

Allmäna val 2014 Borås 3 74 Fristad Västra 48,3% 29 14

Allmäna val 2014 Borås 3 75 Gingri 35,5% 31 11

Allmäna val 2014 Borås 3 76 Sandared Öster 36,4% 22 8

Allmäna val 2014 Borås 3 77 Sandared Väster 41,4% 29 12

Allmäna val 2014 Borås 3 78 Sandhult-Norra 39,5% 38 15

Allmäna val 2014 Borås 3 79 Sjömarken Södra 42,9% 56 24

Allmäna val 2014 Borås 3 80 Sjömarken Norra 45% 40 18

Allmäna val 2014 Borås 3 81 Sparsör Frufällan 32,7% 49 16

Allmäna val 2014 Borås 3 82 Tämta-Vänga 25% 4 1

Allmäna val 2018 Borås 1 1 Aplared 41,4% 29 12

Allmäna val 2018 Borås 1 2 Bergsbo-Trandared 42,4% 59 25

Allmäna val 2018 Borås 1 3 Bergsäter-Bergsbo 30% 30 9

Allmäna val 2018 Borås 1 4 Boda-Brämhult 35,7% 56 20

Allmäna val 2018 Borås 1 5 Brotorp 37% 46 17

Allmäna val 2018 Borås 1 6 Brämhult Västra 48,4% 31 15

Allmäna val 2018 Borås 1 7 Brämhult Östra 30,6% 36 11

Allmäna val 2018 Borås 1 8 Dalsjöfors Runt 30% 40 12



Allmäna val 2018 Borås 1 9 Dalsjöfors Västra 32,4% 37 12

Allmäna val 2018 Borås 1 10 Dalsjöfors Östra 27,1% 48 13

Allmäna val 2018 Borås 1 11 Dannike 27,5% 40 11

Allmäna val 2018 Borås 1 12 Gånghester 33,3% 36 12

Allmäna val 2018 Borås 1 13 Hulta Västra 49,6% 137 68

Allmäna val 2018 Borås 1 14 Hulta Östra 34% 147 50

Allmäna val 2018 Borås 1 15 Hulta-Sörmarken 35,3% 17 6

Allmäna val 2018 Borås 1 16 Hässleholmen Södra 37,4% 393 147

Allmäna val 2018 Borås 1 17 Hässleholmen Västra 43,2% 403 174

Allmäna val 2018 Borås 1 18 Hässleholmen Östra 52,1% 290 151

Allmäna val 2018 Borås 1 19 Hässleholmen-Brämhult 48,8% 43 21

Allmäna val 2018 Borås 1 20 Målsryd 26,8% 41 11

Allmäna val 2018 Borås 1 21 Rångedala 16,7% 18 3

Allmäna val 2018 Borås 1 22 Svensgärde-Sörmarken 25% 20 5

Allmäna val 2018 Borås 1 23 Trandared Södra 50,7% 71 36

Allmäna val 2018 Borås 1 24 Trandared Västra 56,8% 37 21

Allmäna val 2018 Borås 1 25 Trandared Östra 37,3% 51 19

Allmäna val 2018 Borås 1 26 Äspered 23,5% 17 4

Allmäna val 2018 Borås 2 27 Bergdalen-Liljeberget 50% 48 24

Allmäna val 2018 Borås 2 28 Bergdalen-Södra 66,7% 39 26

Allmäna val 2018 Borås 2 29 Bosnäs-Viared 23,5% 34 8

Allmäna val 2018 Borås 2 30 Centrum 42,1% 38 16

Allmäna val 2018 Borås 2 31 Centrum Norra 27,4% 62 17

Allmäna val 2018 Borås 2 32 Centrum Östra 33,3% 57 19

Allmäna val 2018 Borås 2 33 Dammsvedjan-Gässlösa-Kristineberg 31,6% 79 25

Allmäna val 2018 Borås 2 34 Druvefors Västra 56,1% 41 23

Allmäna val 2018 Borås 2 35 Druvefors Östra 43,2% 74 32

Allmäna val 2018 Borås 2 36 Göta 37,1% 132 49

Allmäna val 2018 Borås 2 37 Göta-Kristineberg 48,1% 108 52

Allmäna val 2018 Borås 2 38 Göta-Regementet 15,2% 46 7

Allmäna val 2018 Borås 2 39 Hedvigsborg 26,7% 45 12

Allmäna val 2018 Borås 2 40 Hedvigsborg-Kråkered 53,6% 28 15

Allmäna val 2018 Borås 2 41 Kinnarumma 27,3% 11 3

Allmäna val 2018 Borås 2 42 Kristineberg 29,4% 228 67

Allmäna val 2018 Borås 2 43 Lugnet 26,8% 41 11

Allmäna val 2018 Borås 2 44 Norrmalm 35% 40 14

Allmäna val 2018 Borås 2 45 Norrmalm Nedre Norra 34,2% 38 13

Allmäna val 2018 Borås 2 46 Norrmalm Nedre Södra 40,6% 32 13

Allmäna val 2018 Borås 2 47 Norrmalm Norra 31,9% 47 15

Allmäna val 2018 Borås 2 48 Rydboholm 37,8% 37 14

Allmäna val 2018 Borås 2 49 Salängen-Villastaden 29,8% 57 17

Allmäna val 2018 Borås 2 50 Seglora 22,2% 18 4

Allmäna val 2018 Borås 2 51 Svaneholm 33,3% 99 33

Allmäna val 2018 Borås 2 52 Villastaden 30% 30 9

Allmäna val 2018 Borås 2 53 Viskafors Västra 48,3% 60 29

Allmäna val 2018 Borås 2 54 Viskafors Östra 56,4% 55 31

Allmäna val 2018 Borås 2 55 Östermalm 29,5% 105 31

Allmäna val 2018 Borås 3 56 Alideberg-Erikslund 36,1% 61 22

Allmäna val 2018 Borås 3 57 Borgstena 11,5% 26 3

Allmäna val 2018 Borås 3 58 Bredared 42,3% 26 11

Allmäna val 2018 Borås 3 59 Byttorp 36,7% 49 18

Allmäna val 2018 Borås 3 60 Ekås-Hestra 50% 26 13

Allmäna val 2018 Borås 3 61 Fristad Nordvästra 50% 26 13

Allmäna val 2018 Borås 3 62 Fristad Nordöstra 58,3% 24 14

Allmäna val 2018 Borås 3 63 Fristad Sydvästra 66,7% 12 8

Allmäna val 2018 Borås 3 64 Fristad Sydöstra 46,1% 39 18

Allmäna val 2018 Borås 3 65 Frufällan-Tosseryd 39,6% 48 19

Allmäna val 2018 Borås 3 66 Hestra Parkstad 48,9% 47 23

Allmäna val 2018 Borås 3 67 Hestra-Byttorp 41,4% 58 24

Allmäna val 2018 Borås 3 68 Knalleland-Lundby 31,3% 48 15

Allmäna val 2018 Borås 3 69 Lundaskog-Lyckebo 40,6% 32 13

Allmäna val 2018 Borås 3 70 Norra Sjöbo Nordvästra 36,4% 99 36

Allmäna val 2018 Borås 3 71 Norra Sjöbo Nordöstra 33,6% 134 45

Allmäna val 2018 Borås 3 72 Norra Sjöbo Sydvästra 41,4% 116 48

Allmäna val 2018 Borås 3 73 Norra Sjöbo Sydöstra 46% 76 35

Allmäna val 2018 Borås 3 74 Norrby Norra 63,7% 168 107

Allmäna val 2018 Borås 3 75 Norrby Södra 44,7% 206 92

Allmäna val 2018 Borås 3 76 Norrby Östra 59,8% 259 155

Allmäna val 2018 Borås 3 77 Parkstaden-Byttorp 34,7% 49 17

Allmäna val 2018 Borås 3 78 Sandared 24,2% 33 8

Allmäna val 2018 Borås 3 79 Sandared Västra 52,2% 23 12

Allmäna val 2018 Borås 3 80 Sandared Östra 55% 20 11

Allmäna val 2018 Borås 3 81 Sandhult 26,9% 26 7

Allmäna val 2018 Borås 3 82 Sjöbo Södra 39,7% 126 50

Allmäna val 2018 Borås 3 83 Sjöbo-Ryda 42% 81 34

Allmäna val 2018 Borås 3 84 Sjömarken Norra 40,7% 27 11

Allmäna val 2018 Borås 3 85 Sjömarken Södra 54,5% 44 24

Allmäna val 2018 Borås 3 86 Sparsör 37,4% 35 13

Allmäna val 2018 Borås 3 87 Tullen 39,4% 99 39

Allmäna val 2018 Borås 3 88 Tämta-Vänga 75% 4 3



Valdeltagande, ej svenska medborgare
Stadsledningskansliet/Sekretariatet/Valnämndens kansli

Ludvig Ahlstrand 0734-32 83 02

ludvig.ahlstrand@boras.se

 Ej medborgare Antal Procent

Röstberättigade Borås 2018 6049 100%

Röstande Borås 2018 2475 40,9%

Röstberättigade Borås 2014 4942 100%

Röstande Borås 2014 1764 35,7%

Hulta

Röstberättigade 2018 301 100%

Röstande 2018 124 41,2%

Röstberättigade 2014 211 100%

Röstande 2014 77 36,5%

Hässleholmen

Röstberättigade 2018 1129 100%

Röstande 2018 493 43,7%

Röstberättigade 2014 1003 100%

Röstande 2014 355 35,4%

Sjöbo

Röstberättigade 2018 632 100%

Röstande 2018 248 39,2%

Röstberättigade 2014 526 100%

Röstande 2014 165 31,4%

Norrby

Röstberättigade 2018 633 100%

Röstande 2018 354 55,9%

Röstberättigade 2014 494 100%

Röstande 2014 241 48,8%

Allmänna valet 2014              40,9 %
Allmänna valet 2018 35,7 %
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Valdeltagande, ej rösträtt till riksdagen



Valnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post

valnamnden@boras.se 
Telefon 

033-35 70 16

Saier Yousef 
Handläggare 
033 357069 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-04-15 
Instans 

Valnämnden 
Dnr VAL 2019-00020 1.4.3.2 

Ersättning till röstmottagare som tjänstgör i valet till 

Europaparlamentet 2019.  

Valnämndens beslut 

Godkänna de föreslagna ersättningsnivåerna till röstmottagare som tjänstgör i 

valet till Europaparlamentet 2019.       

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Vid valet till Europaparlamentet 2019 kommer cirka 600 röstmottagare att 

tjänstgöra. Röstmottagarnas arbetsuppgifter varierar beroende på vilket uppdrag 

personen har.  

På valdagen tjänstgör cirka 500 röstmottagare och är uppdelade på 83 

valdistrikt/vallokal, 6-7 röstmottagare per valdistrikt. På varje valdistrikt ska det 

finnas en ordförande och en viceordförande av de röstmottagarna, 

viceordförande ska leda arbetet då när ordförande inte tjänstgör exempelvis vid 

raster. Alla röstmottagare går en obligatorisk utbildningen för sitt uppdrag.   

Ersättningsnivåer eller arvode för röstmottagare på valdagen är som följer: 

Ordförande: 3 700 kr. 

Viceordförande: 3 200 kr. 

Ordinarie röstmottagare:  2 700 kr. 

Reserver                    1 000 kr. 

Andra kategorier av röstmottagare är de som tjänstgör vid förtidsröstningen. 

Valnämnden i Borås Stad har totalt 15 ställen där invånarna kan förtidsrösta. På 

dessa arbetsplatser kommer det finnas röstmottagare för att ta emot röster 

under förtidsröstningsperioden, det vill säga mellan 8-26 maj. Antalet 

röstmottagare varierar beroende på vilket ställe arbetet görs, men minsta antalet 

är 2 röstmottagare samtidigt. Alla röstmottagare ska gå en obligatorisk 

utbildning inklusive de som ska tjänstgöra som ambulerande röstmottagare. 

Ersättningsnivån för röstmottagare för förtidsröstningen inklusive de 

ambulerande röstmottagarna är: 

Röstmottagare på förtidsröstningsställena samt ambulerande röstmottagare får 

200 kr. i timmen.  



Borås Stad 
Sida 

2(2) 

Beslutet expedieras till 

1. Röstmottagare vid valet till Europaparlamentet

2. Löneservice

Ulla Krok 

Ordförande 

Saier Yousef 

Valledare 



Valnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Saier Yousef 
033-357069

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-04-15 
Instans 

Valnämnden 
Dnr VAL 2019-00025 1.4.3.2 

Ersättning till tjänstepersoner i Borås Stad som hjälper 

till med valet utöver sin ordinarie tjänst 

Valnämndens beslut 

Valnämnden betalar ut ersättning till tjänstepersoner i Borås Stad med 

timersättning på 200 kr på dagtid på vardagar och 350 kr på vardagar efter kl. 

19:00 samt helger. Alternativet kvarstår att låta den anställde välja att få tid 

insatt på flextidskontot och att Valnämnden betalar respektive avdelning.       

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Då det varit svårigheter att få tjänstepersoner i Borås Stad att ställa upp och 

arbeta med valet utöver sin ordinarie tjänst ges förslag till Valnämnden att 

besluta kring ersättningsnivåer. Ersättningen har vid föregående val varit låg 

eller obefintlig och därav är det svårt att motivera tjänstepersoner att arbeta i 

valet till Europaparlamentet. Kostnaden för ersättning till tjänstepersoner finns 

avsatt i Valnämndens budget 2019, skillnaden från föregående val skulle vara att 

ersättningen utgår med timlön till tjänstepersonerna direkt istället för tid på 

flextidskontot.  

Beslutet expedieras till 

1. Personal- och förhandling samt Löneservice

Ulla Krok 

Ordförande 

Saier Yousef 

Valledare 



Valnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Saier Yousef 
Handläggare 
033 357069 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-04-15 
Instans 

Valnämnden 
Dnr VAL 2019-00021 1.4.3.2 

Delegation till valledaren att tillsätta och ändra 

röstmottagare vid behov. 

Valnämndens beslut 

Godkänna att valledaren tillsätter eller ändrar röstmottagare vid behov.      

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Valnämndens kansli arbetar med rekrytering av cirka 600 röstmottagare inför 

valet till Europaparlamentet. Tidpunkten mellan rekryteringen och valdagen är 

ganska långt vilket gör att en/några godkända röstmottagare lämnar återbud då 

nya röstmottagare måste tillsättas. I vissa situationer är Valnämndens kansli 

tvungna att ta bort en/några röstmottagare på grund av till exempel att den/de 

tänkbara röstmottagaren inte gått på den obligatoriska utbildningen.     

Ulla Krok 

Ordförande 

Saier Yousef 

Valledare 



Valnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Saier Yousef 
Handläggare 
033 357069 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-04-15 
Instans 

Valnämnden 
Dnr VAL 2019-00026 1.4.3.2 

Transport av röster på måndagen den 27 maj efter 

valdagen samt på onsdagen den 29 maj till 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Valnämndens beslut 

Godkänna de föreslagna personerna som ansvariga för transport av 

valmaterial/röster till Länsstyrelsen.     

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

På valdagen har Valnämnden i Borås Stad sammanlagt 83 valdistrikt, dit tillhör 

ett antal röstberättigade som kan rösta på valdagen om dessa inte har röstat i 

förtidsröstningen. Till varje valdistrikt tillhör en vallokal där sker själva 

röstmottagningen samt rösträkningen på kvällen/natten efter att röstningen 

avslutats det vill säga kl 21.00. Rösträkningen sker efter att alla väljare som 

befinner sig i lokalen har fått möjlighet att rösta. Materialet packas i olika 

omslag och påsar beroende på vilken typ av material och detta regleras i 

vallagen och valmyndighetens riktlinjer. Allt material transporters på natten till 

stadshuset av ordförande och en av röstmottagarna, oftast är detta 

viceordförande. Materialet granskas av så kallade mottagningsgrupperna sedan 

packas i lådor som ska transporteras till Länsstyrelsen på måndag morgon. 

Förtidsröster som blir underkända i vallokalen, förtidsröster från andra 

kommuner till Borås Stad, brevröster från utlandet, brevröster från utlandet 

genom Valmyndigheten, förtidsröster från svenska konsulaten samt ambassader 

ska sorteras och förberedas till onsdagsräkningen (Valnämndens preliminära 

rösträkning). Efter att rösträkningen är klar och materialet är packat i lådor i 

valkretsvis ska även detta material transporteras till Länsstyrelsen. 

Transportpersonal av valmaterial/röster på måndag den 27 maj: 

1. Ulla Krok Valnämndens ordförande

2. Björn-Ola Kronander viceordförande

3. Saier Yousef Valledare

 Transportpersonal av Valmaterial/röster på onsdag den 29 maj: 

1. Ulla Krok Valnämndens ordförande

2. Björn-Ola Kronander viceordförande



Borås Stad 
Sida 

2(2) 

Beslutet expedieras till 

1. Berörda personer

Ulla Krok 

Ordförande 

Saier Yousef 

Valledare 




