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Åtgärdsplan för att främja valdeltagande i de allmänna valen 2022 
Södertälje kommun

1) Medborgarna i Södertälje kommun ska känna till att det är val till riksdag, 
regionfullmäktige och kommunfullmäktige den 11 september 2022 
2) Medborgarna ska ha kunskap om vilka som har rösträtt i dessa val, hur det går till 
att rösta samt när och var man kan rösta 
3) Så många som möjligt av kommunens röstberättigade medborgare ska välja att 
använda sin rösträtt 

Prioriterade målgrupper 
• 18-49-åringar
• Utrikes födda
• Personer med funktionshinder
• Personer boende i utsatta områden



Kommuner med högst inomkommunala variationen 
i valdeltagande bland unga på RegSO-nivå
Kommunnamn Antal Regso i 

kommunen

Lägst 

valdeltagande

Högst 

valdeltagande

Skillnad

Södertälje 31 54,1 94,7 40,6

Malmö 91 60,8 94,0 33,2

Göteborg 147 64,4 95,0 30,6

Landskrona 18 62,5 92,8 30,3

Stockholm 127 67,7 97,7 30,0

Eskilstuna 30 62,6 92,2 29,7

Grums 6 61,5 90,3 28,7

Vara 10 66,7 95,2 28,6

Västerås 50 66,0 94,3 28,3

Borås 47 70,5 97,6 27,1

Ungas röst, MUCF 2022



  

 

Valdeltagande 2018



• Kön. Valdeltagandet är högre bland unga kvinnor jämfört med unga män. I 
riksdagsvalet var det 87,1 procent av kvinnorna som röstade, vilket kan jämföras 
med 82,1 procent bland männen.

• Ålder. Valdeltagandet är som högst bland de allra yngsta, 18–19-åringarna, och 
avtar sedan i åldrarna som direkt följer.

• Födelseland. Utrikes födda har ett lägre valdeltagande jämfört med inrikes födda. 
Valdeltagandet är även lägre bland personer med utländsk bakgrund, det vill säga 
personer som är utrikes födda eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar.

• Utbildning: De ungas valdeltagande varierar såväl med den egna som 
föräldrarnas utbildningsnivå. En längre utbildning samvarierar med högre 
valdeltagande. 

Fakta om valdeltagandet – unga 18-25 år 2018



• Högskolebehörighet. Behörighet till högre studier samvarierar med valdeltagandet. I 
riksdagsvalet 2018 röstade drygt 93 procent av unga med behörighet till högskolan 
och nästan 85 procent bland dem utan högskolebehörighet.

• Sysselsättningsstatus. Förvärvsarbetande ungdomar röstade i större utsträckning än 
ej förvärvsarbetande ungdomar. I riksdagsvalet röstade 88,3 procent av de 
försvarbetande jämfört med 81,3 procent av de ej förvärvsarbetande. 

• Upplåtelseform. Valdeltagandet var högst bland dem som bodde i 
äganderätt/bostadsrätt och lägre bland dem som bor i hyresrätt.

• Civilstånd. Valdeltagandet är högre bland ogifta än bland dem som inte är gifta. 

Fakta om valdeltagandet – unga 18-25 år 2018



Många unga är samhällsengagerade!  

• 6 av 10 är intresserade av samhällsfrågor
• 4 av 10 är intresserade av politik 
• 6 av 10 är medlemmar i en förening 
• 7 av 10 har gjort någon politisk handling
• Varannan ung har arbetat ideellt  

Men….
• 2 av 10 tror att man kan påverka lokalt
• 1 av 10 är medlemmar i en uttalat samhällsorienterad förening
• Ca 5 procent är medlem i ett politiskt parti eller ungdomsförbund

• Ungefär var tredje ung skulle kunna tänka sig att bli medlem (!) 

Läs mer via: https://www.mucf.se/publikationer/fokus-21-vilja-att-forandra

https://www.mucf.se/publikationer/fokus-21-vilja-att-forandra


75% 

Vet vad de tycker i 
samhällsfrågor 

17%

Tror att man kan 
påverka lokalt 



Ungdomsperspektivet 

Ska alltid beaktas om unga 
mellan 13-25 år är en del av 
målgruppen eller berörs av 

insatsen

Rättighet

Effektivitet

Kloka, hållbara beslut! 

https://sjalvskattning.mucf.se/

https://sjalvskattning.mucf.se/


Olika nivåer av delaktighet 

Icke-
delaktighet

Information

Konsultation

Dialog

Medbestäm-
mande



Dialog med unga

Unga vill

• Bli tillfrågade om det som berör deras liv. 

• Vara med hela vägen i beslutet, från början till slut. 

• Ha bekräftelse och återkoppling på sina förslag. 

• Ha kanaler för att möta beslutsfattare, lämna in förslag och 
följa processen. 

Kunskaperna om hur man gör saknas, det måste man lära sig 

• Unga som är delaktiga i inflytandeforum har en större tillit till 
såväl beslutsfattare som demokrati. 

• Unga förstår varför demokratiprocessen behöver ta tid, men de 
vill inkluderas. 

• Bjud in unga till samhällsutvecklingen! 
Läs mer via: https://www.mucf.se/publikationer/fokus-19-det-vore-ju-kul-om-de-fragade-nan-gang

https://www.mucf.se/publikationer/fokus-19-det-vore-ju-kul-om-de-fragade-nan-gang


Intervjuer med unga belyser trösklar 
och hinder

Intresse Tid Hälsotillstånd Ekonomi

Språk Kunskap
Kontakter 

och nätverk
Utbud av 

arenor

Tillgänglighet Bemötande Oro 



”Det jag tycker är att man i samhällskunskapen i skolan, för samhällskunskap
det är ju en kurs som är gymnasiegemensam för alla skolor, alla program. 
Och där lär man sig inte så mycket om vad partierna vill. Man lär sig hur det 
går till i ett riksdagsval, hur det går till i ett kommunval, hur det går till ett 
Europaval och hur beslut fattas och så vidare. Men man lär sig inte så mycket 
om vad partierna egentligen vill. 
Jag tycker det ska bli en obligatorisk del i skolundervisningen att man får 
lära sig vad partierna vill, och hur de tycker och tänker, och att man 
faktiskt får se en riktig politisk debatt.”

(ung i Stockholm)





Prata demokrati i gymnasiets särskola och yrkesprogram



Demokratihandboken
för dig som vill ta ditt engagemang 
ett steg till, till exempel genom att 
starta en förening eller utveckla 
en som redan finns!

https://vimeo.com/604662308


Prata politik
• Övningar till arbetet med demokratiska 

samtal i skolan. 

• Tips på hur skolan kan genomföra 
aktiviteter med inbjudna politiska partier 
och ungdomsförbund. 

• Idéer till uppföljning 

• Goda råd från Sveriges elevkårer och 
Elevernas riksförbund.



Redaktionen
ger elever möjlighet att granska och 
möta demokratin och politiken genom 
tolv kreativa och praktiska uppdrag. 

Göteborgsregionen har tagit fram 
Redaktionen på uppdrag av MUCF.



Prata EU – en verktygslåda för dig som möter unga i 
skolan eller på fritiden

Webbutbildning    ⚫ Metoder    ⚫ Övningar



Sveriges största demokratisatsning för unga



Skolval 2018

• Alla 3525 skolor bjöds in. 1718 skolor anmälde sig (58 %)

• 591 000 elever nåddes, 391 045 elever röstade (80 %)

• Större andel kommunala skolor än friskolor

• Fler stora skolor än små

• Få särskolor och gymnasieskolor med yrkesprogram

• Skolor som har varit med tidigare, är med igen. God vana!



39 % av Södertäljes skolor deltog i Skolval 2018
(54 % av alla elever i kommunen)

• Blombackaskolan 7-9

• Brunnsängskolan 7-9

• Eneskolan 7-9

• Foucaltgymnasiet

• Igelsta grundskola

• Novalisgymnasiet

• Oxbackskolan 7-9

• Pershagenskolan 7-9

• Rosenborgsskolan 7-9

• S:ta Ragnhildgymnasiet

• Södertälje friskola 7-9

• Torekällgymnasiet

• Täljegymnasiet

• Wasaskolan 7-9

• Wendela Hebbegymnasiet



Vi har stöd till er!



Missa inte ”MUCF Idag” den 24e februari

• Kick-off Skolval 2022
• Här ser ni sändningen 

mucf.se/mucf-idag



Kontakt

Besök vår webbplats:

mucf.se/demokratipaketet

Prenumerera på våra nyhetsbrev: 

mucf.se/nyhetsbrev

Följ oss i sociala medier:

facebook.com/ungciv

instagram.com/ungciv

twitter.com/ungciv

Kontaktuppgifter:
Cilla Ilhammar
010 160 10 36
cecilia.ilhammar@mucf.se

Rebecka Hinn
010-160 10 69
rebecka.hinn@mucf.se


