
 

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original 
in pagination and typographic detail. 

 
Kan vädret påverka valresultatet?

Rapeli, Lauri

Published in:
Västra Nyland

Published: 18/06/2021

Document Version
Accepted author manuscript

Document License
Publisher rights policy

Link to publication

Please cite the original version:
Rapeli, L. (2021). Kan vädret påverka valresultatet? Västra Nyland, 16. https://urn.fi/URN:NBN:fi-
fe202201219782

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

This document is downloaded from the Research Information Portal of ÅAU: 23. May. 2023

https://research.abo.fi/en/publications/748470fb-80d4-4fc1-bc69-c8bb30e42566
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202201219782
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202201219782


Kan vädret påverka valresultatet? 

 

Valdeltagandet i förra söndagens kommunalval sjönk med nästan fyra procentenheter jämfört 

med förra kommunalvalet och var nu på samma nivå som precis efter andra världskriget. 

Vissa har betraktat detta som oroväckande för den representativa demokratin i Finland. Det 

håller inte jag med om, men det är viktigt att förstå sig på fenomenet. 

På grund av pandemin, flyttades valet framåt med ett par månader till juni. Den finländska 

sommaren är kort men osäker och det är värt att spekulera, ifall det relativt fina vädret under 

röstningsperioden kan ha påverkat väljarbeteendet. 

Enligt en omfattande analys från USA, minskar regn på valdagen valdeltagandet med ungefär 

en procentenhet. Detta gynnar högst antagligen det republikanska partiet, eftersom 

demokraterna inte är lika flitiga väljare. Därför kan även en liten effekt av regn ha stora 

konsekvenser för valresultatet i USA. Kollegor från Sverige kunde däremot inte hitta en 

liknande effekt. De använde sig av massiva data från åren 1976 till 2010. Den sannolika 

förklaringen är att svenskar hör till de ivrigaste väljarna i hela världen. 

En annan orsak kan vara att folk här i Norden kanske inte heller bryr sig så mycket om regn. 

Däremot kan jag lätt tänka mig att när vädret är fint, vill folk helst bara njuta av solen hellre 

än köa till vallokalen. Så vitt jag vet, har ingen studerat den möjliga effekten av bra väder på 

valdeltagandet. Man har dock kunnat bevisa att ovanligt varma temperaturer höjer 

valdeltagandet och gynnar politiska utmanare. Varmt väder är alltså dåligt för makthavarna. 

Effekten påstås bero på att värmen gör att människors känslor också går heta. Även 

väljarbeteendet blir lite aggressivt och det gynnar den politiska oppositionen. 

Vädret var inte extremt varmt förra söndagen, men i många kommuner tyder valresultatet 

ändå på protestanda. Om man betraktar resultatet på nationell nivå, backade 

regeringspartierna SDP och de gröna, medan Samlingspartiet och Sannfinländarna gjorde ett 

bra val. 

De viktigaste orsakerna bakom det låga valdeltagandet var antagligen pandemitrötthet och en 

ganska kraftlös valkampanj. Den kretsade mest kring att utmana regeringen, hellre än 

kommunala frågor. Jag skulle ändå inte helt bortse från vädret som en bidragande faktor. När 

det allmänna mentala tillståndet hos folket är färdigt lite deprimerat, en oinspirerande 

valkampanj lyckades inte aktivera de väljare, som inte annars heller känner sig särskilt 

motiverade. När man lägger till det fina vädret på en söndag i juni, vågar jag påstå att vi har 

en situation där vädret de facto spelade en viss roll. Med tanke på att den effekten inte 

behandlade alla partier jämlikt, utan helt säkert missgynnade åtminstone de gröna och 

Sannfinländarna, känns det mycket troligt att vädret kan ha påverkat valresultatet i många 

kommuner. I små kommuner är marginalerna ofta nästan obefintliga. Bra att komma ihåg då 

man nästa gång funderar på att flytta valdagen. 
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