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Abstract 

The number of parties in the Swedish parliament has increased from five to eight during the 

last twenty years. The political agenda is still based on a two-block system with the 

consequences that the number of parties in each block has increased. To be represented in the 

parliament, a party needs at least four per cent of the total votes in the election. If only one 

party fails to achieve that, the whole block will lose the election to the other block. This could 

encourage voters to vote tactically for the small parties in the block to ensure that the block 

wins the election. The purpose of my essay is to study the last election to see whether or not 

the voters did use tactical voting as a tool to make it possible for their block to win the 

election. This has been done by comparing the results in the elections to the Riksdag and to 

those of the municipal councils in Stockholm, Göteborg and Malmö. These results were then 

compared to the major polls before the election to see if there were any signs of tactical 

voting. 
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1. Inledning 

1.1 Ämnesval, problembild och syfte 

Inför de senaste två valen har de små partierna i Sveriges Riksdag haft ett mycket lägre stöd i 

opinionsmätningarna än vad de sedan uppnått i valet. Undantagen är många, men det känns 

ändå som att det i allmänhet är så att dessa partier missgynnas i opinionsmätningarna. En 

annan infallsvinkel är att dessa partier får stödröster från väljare som egentligen föredrar 

något av de två stora partierna. De stora partierna är dock inte tillräckligt stora för att själva 

uppnå egen majoritet och är därför beroende av de mindre partierna. Skulle till exempel 

Vänsterpartiet (V) åka ur Riksdagen så skulle Socialdemokraterna (S) tappa ungefär fem 

procent av Riksdagens tysta stöd. V skulle ju aldrig fälla en S-regering för att lämna plats åt 

en högerregering. Likadant är det på den andra kanten. Moderaterna är beroende av de tre 

övriga borgerliga partierna och det kan kanske därför finnas moderata väljare som vid 

valurnan lägger sin röst på något av dessa tre partier för att säkerställa att Moderaterna har 

chans till regeringsmakten.  

Syftet med denna uppsats är att studera de små partierna för att undersöka om deras stöd ökar 

inför valen, om de missgynnas av opinionsundersökningarna i mellanvalsperioden, eller om 

småpartierna vi valtillfället får stödröster från väljare som egentligen sympatiserar med något 

av de stora partierna.  

1.2 Grundfråga 

Min grundfråga i den här uppsatsen blir således: 

Går det att finna empiriskt stöd för att det förekommit taktikröstning i Riksdagsvalet 2010? 

och min delfråga: Vilka partier gynnades respektive missgynnades om väljarna taktikröstade? 

I kapitel två återfinns bakgrunden till varför jag har kommit fram till de frågeställningar jag 

presenterar ovan. Mina teoretiska utgångspunkter för att besvara frågorna presenteras i kapitel 

tre.  
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1.3 Metodiskt tillvägagångssätt 

1.3.1 Upplägg 

Jag vill i denna uppsats försöka studera om det går att se huruvida det förekommer någon 

taktikröstning i det svenska riksdagsvalet 2010 eller ej. För att göra det ska jag titta på 

Sveriges tre största kommuner, Stockholm, Göteborg och Malmö, och jämföra deras 

valresultat i riksdagsval och kommunval för att se om det går att hitta ett mönster där de 

mindre partierna får ett högre valresultat i riksdagsvalet än i kommunvalet, på de stora 

partiernas bekostnad. Att jag väljer dessa tre kommuner beror på att de är väldigt stora 

befolkningsmässigt och för att deras kommunfullmäktigeförsamlingar är näst intill homogena 

i form av partisammansättning jämfört med Riksdagen. De är också så stora så att väljarna har 

ett långt avstånd till sina kommunpolitiker och kan därför antas ha samma preferenser 

gentemot sina kommunpolitiker som till riksdagspolitikerna. I en mindre kommun är risken 

större att den lokala personkännedomen i större utsträckning påverkar det lokala valresultatet. 

Dessa valresultat kommer jag att jämföra med opinionsmätningarna innan valet för att se 

huruvida mätningarna gynnat eller missgynnat de mindre partierna. 

Resultaten av dessa undersökningar kommer jag sedan att analysera utifrån Anthony Downs 

teorier om nyttomaximering som han publicerade i boken ”An Economic Theory of 

Democracy” (1957). 

Jag kommer också att beskriva taktikröstning i Storbritannien och hur oppositionspartierna 

försökte använda taktikröstning som vapen för att kunna besegra de konservativa i 

parlamentsvalet 1987. 

1.3.2 Material 

För att kunna jämföra valresultaten krävs det valdata från kommun- och riksdagsvalet 2010. 

Detta material hämtar jag från Valmyndighetens hemsida. För att kunna se om det är någon 

skillnad i valet 2010 gentemot tidigare val så jämför jag resultaten i valen från 1994 och 

framåt. Dessa data hämtar jag från Statistiska Centralbyråns hemsida. För jämförelsen mellan 

valresultatet och opinionsmätningarna krävs det data från opinionsinstituten. Dessa data 

hämtar jag från institutens hemsidor. 
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1.3.3Avgränsningar 

Min metod, att undersöka bara de tre största kommunerna i landet, används för att ha ett 

materialomfång som passar en uppsats på 15 högskolepoäng. För att bättre kunna säkerställa 

att det verkligen handlar om taktikröstning, så skulle förstås alla kommuners valresultat kunna 

jämföras med valresultatet till Riksdagen i varje kommun. Då skulle det dock behöva tas en 

stor hänsyn till lokala fenomen såsom starka politiska namn och lokala partier vilket hade 

krävt ett enormt arbete.  

Allra bäst hade det varit med en totalundersökning i ett riksrepresentativt urval av vallokaler. 

Även det är på tok för stort för en C-uppsats.  

Ett annat tillvägagångssätt skulle kunna varit att ha gjort några lokala vallokalsundersökningar 

för att ta reda på huruvida det skulle förekomma taktikröstning lokalt här i Örebro. Det hade 

krävt att alla enkätfrågor skulle varit klara till och med valdagen, vilket varit svårt då 

uppsatsen skulle skrivas under andra halvan av höstterminen 2010 och valet hade då redan ägt 

rum. 

I användandet av data från opinionsinstituten har jag valt att göra en egen, månatlig, 

sammanvägning av resultaten. Detta för att spara tid då opinionsinstituten inte släpper de 

senaste, mer korrekta, sammanvägda resultaten från de olika opinionsinstituten, utan de måste 

beställas. 

Alla data som ligger till grund för uppsatsen är aggregerade data. Slutsatserna kan därför 

endast dras på en aggregerad nivå vilket försämrar träffsäkerheten för undersökningen. 
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2. Bakgrund 

Antalet partier i Sveriges Riksdag har under drygt tjugo år ökat från fem till åtta i och med det 

senaste riksdagsvalet 2010. Samtidigt har de två senaste riksdagsvalen mer eller mindre 

handlat om vilket block av partier som ska styra landet, vänsterblocket eller högerblocket, 

Sverigedemokraterna undantaget. I det senaste valet, 2010, fick de två största partierna, 

Socialdemokraterna och Moderaterna, ungefär 60 procent av rösterna. De resterande 40 

procenten tillföll de övriga sex partierna. Jämt fördelat över partierna skulle varje parti ha fått 

6,67 procent.  

I och med införandet av den nya enkammarriksdagen i Sverige infördes också en spärrgräns 

på fyra procent för att hindra alltför små partier att ta plats i Riksdagen. I valet 2010 fick sex 

partier, om utslaget hade varit jämt fördelat, endast 2,67 procent mer röster än vad som krävs 

för att ens nå över riksdagsspärren. Av dessa sex partier var det fyra stycken, Centerpartiet, 

Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, som fick mindre än 6,67 procent 

av rösterna. Vid en jämförelse mellan perioderna 1973-1988 och 1991-2006 så är antalet 

tillfällen ett riksdagsparti fått mindre än 6,67 procent av rösterna betydligt fler under den 

senare perioden än under den tidigare. Det är i och för sig inte så konstigt eftersom det har 

blivit fler partier i Riksdagen som ska dela på kakan. Vad betyder då det här för väljarna? Den 

svenska politiken har länge präglats av blockpolitik. Sverige har sedan lång tid haft ett 

högerblock och ett vänsterblock som har tävlat om regeringsmakten. Det som har hänt är att 

antalet partier i respektive block har blivit fler.  

Fördelningen mellan blocken har inte påverkats av att det tillkommit nya partier inom 

blocken. Det borgerliga blockets stöd ökade inte med 7,1 procentenheter när 

Kristdemokraterna kom in i Riksdagen 1991. De lockade istället över väljare från de övriga 

borgerliga partierna. Både Centerpartiet och Folkpartiet backade ungefär 3 procentenheter 

vardera men Moderaterna ökade med 3,6. Kd:s nettobidrag var alltså bara 4,8 procentenheter. 

Det ser likadant ut på vänsterkanten. Efter valet 1998 sökte Socialdemokraterna stöd hos 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Deras totala stöd var bara en och en halv procentenhet större 

än vad S+V hade i valet 1994. 
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Tabell 1. Valresultat för riksdagspartierna sedan 1973.  

År M C Fp Kd Nyd / Sd Mp S V 

1973 14,3 25,1 9,4 . . . 43,6 5,3 
1976 15,6 24,1 11,1 . . . 42,7 4,8 
1979 20,3 18,1 10,6 . . . 43,2 5,6 
1982 23,6 15,5 5,9 . . . 45,6 5,6 
1985 21,3 12,4 14,2 . . . 44,7 5,4 
1988 18,3 11,3 12,2 . . 5,5 43,2 5,8 
1991 21,9 8,5 9,1 7,1 6,7 . 37,7 4,5 
1994 22,4 7,7 7,2 4,1 . 5 45,3 6,2 

1998 22,9 5,1 4,7 11,7 . 4,5 36,4 12 
2002 15,3 6,2 13,4 9,1 . 4,6 39,9 8,4 
2006 26,2 7,9 7,5 6,6 . 5,2 35 5,8 
2010 30,1 6,6 7,1 5,6 5,7 7,3 30,7 5,6 

(källa: Statistiska Centralbyrån) 

 

Tabell 2. Valresultat 1973-2010 fördelat på respektive block.  

     
År M+C+Fp M+C+Fp+Kd S+V S+V+Mp 

1973 48,8 . 48,9 . 
1976 50,8 . 47,5 . 
1979 49 . 48,8 . 
1982 45 . 51,2 . 
1985 47,9 . 50,1 . 
1988 41,8 . 49 . 
1991 39,5 46,6 42,2 . 

1994 37,3 41,4 51,5 . 
1998 32,7 44,4 48,4 52,9 
2002 34,9 44 48,3 52,9 
2006 41,6 48,2 40,8 46 
2010 43,7 49,3 36,3 43,6 

             (källa: egen) 

 

 

 

  

Här har jag uteslutit partiernas resultat de val de inte kommit över riksdagsspärren. 

Resultat under 6,67 procent är markerade med fet stil 

 

1988 och 1994 är inte Miljöpartiet inräknat i vänsterblocket då det inte uttalat stödde 

Socialdemokraterna såsom de gjorde tillsammans med Vänsterpartiet 1998-2006. Ny 

Demokrati (1991-1994) och Sverigedemokraterna (2010-) finns inte med i 

blockstatistiken varför summan av de båda blockens resultat 1991 och 2010 är mycket 

lägre än övriga år. 
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I valundersökningssammanhang har frågan om taktikröstning som skäl för val av parti funnits 

med sedan 2002 (Valundersökningen 2002, 2006, 2010). Det året uppgav hela 36 procent av 

Miljöpartiets väljare att de hade röstat på partiet av taktiska skäl (Holmberg & Oscarsson 

2004: 279), sannolikt av den enkla anledningen att partiet inte skulle åka ur Riksdagen. 

Min grundfråga, som jag presenterade i det första kapitlet, är att försöka besvara om det finns 

empiriska bevis för att det förekommit taktikröstning i valet 2010. Min följdfråga eller 

delfråga blir sedan att ta reda på vilka partier som i så fall gynnades respektive missgynnades 

av det.  
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3. Teori och analysbegrepp 

3.1. Väljarna och partierna 

Anthony Downs (1957) förklarar väljarnas beteende i en demokrati utifrån ett ekonomiskt 

nyttomaximerat tänkande. Varje väljare agerar utifrån vad som denne anser ger sig själv störst 

nytta. Den första frågan en väljare måste ställa sig är huruvida denne ska rösta eller avstå från 

detsamma när det blir dags för parlamentsval. Känner väljaren att det gör detsamma vilket 

parti det än är som sitter vid makten, kanske det är till större nytta för denne att göra något 

annat på valdagen än att bemöda sig att ta sig till vallokalen för att rösta i ett val den ändå inte 

känner gör någon skillnad. Skulle väljaren ändå bestämma sig för att gå och rösta så ställs den 

inför nästa frågeställning. Vilket parti ska den rösta på?  

I ett tvåpartisystem har väljaren att ta ställning till antingen det sittande regeringspartiet eller 

partiet i opposition. Vilket parti tillfogar väljaren störst nytta under kommande mandatperiod?  

Uppställt i en formel skulle det se ut enligt följande (Downs 1957: 38-39): 

E(U
A

t+1) – E(U
B

t+1)  

U  står för väljarens verkliga eller hypotetiska nytta av regeringens politik 

under en mandatperiod. 

A är det parti som idag har regeringsmakten 

B är partiet i opposition 

E är det förväntade värdet 

t+1 visar att det rör sig om nästa mandatperiod 

Om väljaren finner att det parti som idag regerar skulle tillfoga störst nytta, E(U
A

t+1) > 

E(U
B

t+1), så ska det partiet få väljarens röst. Är den förväntade nyttan större för 

oppositionspartiet, E(U
A

t+1) < E(U
B

t+1), så ska väljaren rösta för ett regeringsskifte.  

Samma formel kan appliceras på de två senaste riksdagsvalen i Sverige då det har handlat om 

två block av partier som har stått emot varandra. Väljarna har haft att ta ställning till huruvida 

de föredragit en borgerlig eller en socialistisk regering, med utgångspunkt i en traditionell 

höger-vänsterskala.  
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I länder med tvåpartisystem eller majoritetsval har partierna att ta ställning till huruvida de 

ska lägga sig nära varandra i sina åsikter för att locka över väljare från det andra partiet, eller 

som de ska distansera sig från varandra för att tydliggöra skillnaderna dem emellan. De 

behöver också ta ställning till hur väljarnas preferenser ser ut. (Downs 1957: 117-119) 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Partierna i ett tvåpartisystem 

Partierna i ett tvåpartisystem, menar Downs (117-119), kan antingen vara väldigt lika eller 

olika varandra. USA kan tjäna som exempel på ett system där partierna ligger väldigt nära 

varandra (figur ett). Det behöver inte vara så att Demokraterna och Republikanerna ligger mitt 

på höger-vänsterskalan, det är nog så att båda partierna ligger väldigt långt till höger med 

europeiska ögon sett, men bägge partierna har placerat sig ideologiskt nära varandra för att 1) 

försöka få väljare att byta parti från det andra till sitt eget och 2) samtidigt behålla de väljare 

vars preferenser ökar i avstånd från det andra partiets ståndpunkt (Downs 1957: 117, 135). 

Storbritannien har visserligen fler än två partier i sitt parlament, men tjänar ändå som ett bra 

exempel på ett system där de två dominerande partierna ligger långt ifrån varandra på höger-

vänsterskalan. Väljarnas preferenser är koncentrerade till höger- respektive vänsterflanken 

och partierna är distanserade från varandra för att 1) vinna största möjliga stöd på respektive 

A B 

 

0 

 

100  

A 

 

B 

0 

 

100  

 

 I figurerna visas väljarnas preferenser på en höger-vänsterskala där 0 är längst till 

vänster och 100 längst till höger. I figur 1 är väljarnas preferenser koncentrerade runt 

mitten medan de är tydligt uppdelade mellan vänster och höger i figur 2. Partierna, A 

och B, blir i förlängningen väldigt likvärdiga i sina åsikter i figur 1 och väldigt tydligt 

olika i figur 2. Genom att lägga sig nära varandra i det första exemplet och långt ifrån 

varandra i det andra maximerar partierna sina möjligheter att få största möjliga 

väljarstöd. 

Figur 1. Partierna i ett tvåpartisystem. Figur 2. Partierna i ett tvåpartisystem. 

(källa: Downs 1957: 118) 

 

(källa: Downs 1957: 119) 
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flank och 2) locka till sig de mittenväljare vars preferenser ligger närmast åt antingen höger 

eller vänster (Downs 1957: 118). 

När partierna ligger nära varandra (figur ett) åtnjuter parti A stöd från de mittenväljare som 

väljer parti A samt de väljare vars preferenser ligger till vänster om parti A eftersom A ligger 

närmare deras egna preferenser än parti B. De väljare vars preferenser ligger till höger om 

parti B kommer således att rösta på parti B då det ligger närmare deras preferenser än parti A . 

Partierna täcker upp alla väljares preferenser ute på flankerna och slåss om mittenväljarna 

vars preferenser överensstämmer med både A och B (Downs 1957: 134). Rent teoretiskt 

skapas ett jämviktsläge där varje parti har ungefär hälften av väljarstödet.  I slaget om 

mittenväljarna kan det hända att partierna kliver förbi varandra i vissa frågor som de tror är 

viktiga för väljarna (Downs 1957: 135). På så sätt kan de stjäla röster från väljare som 

egentligen har preferenser som överensstämmer med det andra partiet, men där 

ställningstagandet i just dessa frågor blir avgörande. Samtidigt får inte partierna gå för långt 

över på den andres planhalva så att avståndet till väljarna ute på flankerna blir för stort. Det 

kan resultera i att de stannar hemma på valdagen då de inte känner att de blir representerade 

av något parti (Downs 1957: 118-119). Drabbas båda partierna av avstådda röster blir inte 

resultatet så mycket annorlunda, men stannar bara det ena partiets väljare hemma så förlorar 

det sitt viktiga flankstöd och det andra partiet vinner valet.  

När väljarnas preferenser och partiernas placering ligger ute på flankerna (figur två), inträffar 

samma dilemma för partierna. För att försäkra sig om flankväljarna intar partierna en tydlig 

vänster- eller högerprofil, men för att vinna majoriteten av rösterna måste de flirta med 

mittenväljarna. Mittenväljarna kommer, om de bemödar sig att rösta, att rösta på det parti som 

ligger närmast deras egna preferenser. Om parti A går lite mot mitten kommer de att attrahera 

fler mittenväljare då deras preferenser kommer överensstämma mer med A:s än med parti B:s. 

Här kan partierna vandra mot mitten och samtidigt ha ena puckeln med väljare närmare sitt 

eget parti än motståndarpartiet (Downs 1957: 118). Skulle partiet främja sig för mycket blir 

dock bestraffningen hård. Om väljarna ute på vänsterkanten anser att parti A gått för långt åt 

höger och inte längre känner sig representerade av A, kommer en stor del av partiets väljarbas 

att avstå från att rösta och partiet kommer förmodligen att förlora stort i valet. Ur 

nyttomaximeringssynpunkt vore det irrationellt av flankväljarna att avstå från att rösta 

(Downs 1957: 119). Det skulle ju innebära att det andra partiet, som för dem är ett sämre 

alternativ, vinner regeringsmakten.  
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Det som inte får glömmas bort är att partierna själva också söker efter nyttomaximering 

(Downs 1957: 30-31). För dem är den största nyttan att vinna regeringsmakten och då de 

flesta väljarna finns ute på flankerna så kommer partierna att söka tillfredsställa dem i första 

hand. Ett parti som rör sig mot mitten riskerar ett totalt nederlag i valet, för att till nästa val 

tvingas utåt från mitten igen av flankväljarna om det vill ha den endaste chans att återvinna 

makten. 

 I just exemplet Storbritannien är det två partier, Labour och Tories, som dominerar politiken, 

även fast det finns tre stabila partier i parlamentet. Det tredje partiet, Liberaldemokraterna 

(Lib Dems), ligger steget efter de två stora. Valsystemet i Storbritannien, med 

enmansvalkretsar innebär att det bara är ett parti som blir representerat i varje valkrets. 

Väljarna i valkretsen, som enligt Downs vill maximera sin nytta, torde teoretiskt sätt välja 

bort det tredje partiet, då det bara är vinnaren i varje valkrets som tar ledamotsplatsen i 

parlamentet. Valet står således till syvende och sist mellan kandidaterna från de två största 

partierna. Ponera att väljarnas preferenser ser ut som i figur 2 och att Labour och Tories har 

placerat sig ideologiskt för att åtnjuta största möjliga väljarstöd. Ett tredje parti, såsom Lib 

Dems, kommer inte att få ett lika starkt stöd som de övriga två då det måste placera sig någon 

annanstans på den politiska skalan. (Downs 1957: 127-129) 

 

 

A B 

A B 

När parti A placerar sig närmare mitten förskjuts jämviktsläget mellan A och B åt 

höger. De väljare som ligger mellan parti A och jämviktsläget har preferenser som 

ligger närmare parti A än B och torde också rösta på A i valet. Eftersom jämviktsläget 

har förskjutits åt höger kommer parti A att vinna fler mittenväljare än parti B och 

därmed vinna valet. 

 

Figur 3. Partiernas jämviktsläge. 

(källa: egen) 
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3.1.2 Taktikröstning i Storbritannien 

Inför parlamentsvalet i Storbritannien 1987 startades en kampanj som kallades TV’87 med 

syftet att underlätta för motståndare till det sittande konservativa partiet, Tories, att taktikrösta 

bort dem (Galbraith & Rae 1989: 127). Förfarandet att taktikrösta kom inte från partierna 

själva utan det var främst politiska analytiker, som var motståndare till den konservativa 

regeringen, som väckte idén (Johnston & Pattie 1991: 97). Några dagstidningar hoppade på 

tåget och publicerade artiklar med listor över valkretsar där regeringsmotståndare skulle 

kunna taktikrösta bort den konservative kandidaten (Galbraith & Rae 1989: 127).  

Det hela gick ut på att identifiera de valkretsar där Labour och Alliansen (det som idag är 

Liberaldemokraterna) kunde besegra Tories genom att det ena partiets väljare istället röstade 

på det andra i hopp om att den kandidaten då skulle besegra den konservative kandidaten. Det 

hela hade föregåtts av att Tories hade vunnit en förkrossande majoritet i valet 1983 med 144 

mandats övervikt fastän de bara hade fått 42,4 procent av det totala antalet röster. Detta att 

jämföra med valet 1962 då Tories fick 43,4 procent av rösterna nationellt men ändå förlorade 

mot Labour (Galbraith & Rae 1989: 127). Att ett parti kan vinna en sådan stor majoritet av 

platserna trots att det inte uppnått en majoritet av det totala antalet rösterna beror helt och 

Om Lib Dems (B) placerar sig mellan Labour (A) och Tories (C) på höger-

vänsterskalan så kommer de väljare som ligger närmast Lib Dems att antingen 

rösta mer höger än deras egna preferenser (Tories) eller mer vänster (Labour). I 

figuren ligger A och B väldigt nära varandra, varför de kommer att slåss om 

väljare med samma preferenser. C har ingen konkurrent på högersidan varför alla 

väljare med högerpreferenser kommer att rösta på C. C är det parti som kommer 

locka flest väljare totalt sett och därmed vinna parlamentsplatsen i valkretsen. 

Skulle parti B röra sig åt höger så kommer det att tappa väljare till A och ta väljare 

från C och A skulle vinna platsen istället. 

 

0 

 

100  

A 

 

B C 

Figur 4. Ett tredje parti i förhållande till två dominerande partier. 

(källa: egen) 
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hållet på valsystemet med enmansvalkretsar. Eftersom det bara krävs att den vinnande 

kandidaten i varje valkrets får flest röster, kan ett resultat på drygt 40 procent ge ett sådant 

stort utslag i antalet parlamentsmandat. Är det många partier/kandidater som ställer upp i en 

valkrets och väljarna sprider sina röster på de olika kandidaterna så vinner den kandidat med 

flest röster, oavsett om den fått 25 procent eller 55 procent av rösterna.  

Detta förfarande, att taktikrösta på det näst bästa partiet, ligger helt i linje med väljarnas 

beteende för att maximera sin egen nytta som Downs beskriver. Det enda som krävs, enligt 

Downs, är att väljarna för de båda oppositionspartierna uppfattar det sittande regeringspartiet 

som det sämsta tänkbara valet i deras egen strävan efter nyttomaximering.  

Slutsatserna i båda artiklarna är att det faktiskt förekom taktikröstning i valet och att det 

påverkade valresultatet i några av valkretsarna. Andelen taktikröstare var dock bara några 

procent. Valets vinnare blev ändå Tories som kunde fortsätta att regera. 

3.1.3 Partierna i ett flerpartisystem 

I det svenska valsystemet, med flerpartisystem, menar Downs att partierna sprids ut på höger-

vänsterskalan. Vi skulle då ha något parti långt till vänster, något långt till höger och några 

som ligger däremellan på en glidande skala (Downs 1957: 125-127). Till stor del stämmer den 

teorin. Traditionellt sett har Sveriges Riksdag haft ett parti som stått långt till höger, 

Moderaterna, och ett parti långt till vänster, Vänsterpartiet. På skalan däremellan har det 

funnits tre partier, från vänster, Socialdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet. 

Moderaterna har traditionellt sett lockat väljare som är höginkomsttagare och egenföretagare. 

Folkpartiet har haft ett starkt stöd bland akademiker, Centerpartiet ute på landsbygden och 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet bland arbetarklassen (Holmberg & Oscarsson 2004: 

45-82).  
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Sedan 20 år tillbaka har Sverige fått fler partier i Riksdagen. Detta sker, enligt Downs, om det 

är så att väljarna uppfattar att de saknar representation i parlamentet. Många europeiska 

parlament fick en vänsterprägel när den allmänna rösträtten spreds under första halvan av det 

förra århundradet. Det berodde helt enkelt på att nya väljargrupper kom till i och med att 

allmän rösträtt infördes (Downs 1957: 128) och att de kände att de saknade ett parti som 

representerade dem i det befintliga parlamentet, alternativt att ett parti som redan fanns fick 

ett kraftigt ökat stöd (Socialdemokraterna). Det är idag två partier som kommit in i Riksdagen 

och som sedan stabiliserats som riksdagsparti i det moderna Sveriges historia. Det första 

partiet var Miljöpartiet, bildat i kölvattnet av kärnkraftsomröstningen 1980 och som kom in i 

Riksdagen 1988 när miljöfrågorna tog upp en allt större del av den allmänna debatten, det så 

kallade sälvalet. De åkte dock ut 1991 för att sedan komma tillbaka 1994 och har sedan dess 

blivit kvar. Det andra partiet är Kristdemokraterna som länge försökte, men som till slut kom 

in i Riksdagen 1991. Av de övriga nya partierna så kom Ny Demokrati in i Riksdagen med 

buller och bång 1991 men åkte ut igen 1994 och partiet finns inte kvar idag. 

Sverigedemokraterna har sakta närmat sig riksdagsspärren för att slutligen komma in i 

riksdagsvalet 2010 men det återstår att se huruvida de kommer att bli ett stabilt riksdagsparti.  

 

A B C D E F G 

0 

 

100  

Figuren visar hur partierna i ett flerpartisystem placerar sig ideologiskt efter 

väljarnas preferenser. Egentligen kan antalet partier bli hur stort som helst, det är 

upp till väljarna huruvida de känner sig representerade av de befintliga partierna 

eller inte. Varje väljargrupp som känner sig orepresenterad kan ge upphov till ett 

nytt parti.(Downs 1957: 125-127)  

Figur 5. Partierna i ett flerpartisystem. 

(källa: egen) 
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3.1.4 Regeringsbildning i ett flerpartisystem 

I ett flerpartisystem har varje enskilt parti en väldigt liten chans att uppnå egen majoritet i 

parlamentet. För att kunna bilda en regering krävs det att flera partier tillsammans delar på 

regeringsmakten och skapar en koalitionsregering. Väljarna har då inte bara att ta ställning till 

vilket parti de ska rösta på, utan även vilka partier deras eget parti kan tänkas komma att 

samarbeta med (Downs 1957: 146-148). En väljares maximala nytta beror inte längre bara på 

huruvida det parti den har röstat på kommer med i regeringen, utan också på vilka partier det 

måste dela regeringsmakten med. Beroende på vilka partier som kommer dela 

regeringsmakten och vilken röststyrka de får inbördes kan väljarens val av parti se olika ut. 

Väljarna måste, förutom att försöka förutsäga hur det kommer att gå för deras eget parti, 

också försöka förutsäga hur de andra väljarna kommer att rösta. En mitten-vänsterväljare som 

egentligen känner störst samhörighet med parti C i figur 5, önskar att C ska bilda regering 

tillsammans med A och B. En annan väljare som också föredrar C önskar att regeringen 

innehåller partierna C, D och E. Om den förste väljaren tror att parti C kommer att få många 

röster ändå, kan den tänka sig att rösta på parti B för att tvinga C att samarbeta åt vänster. 

Detsamma gäller väljare två, den röstar på D istället för C. I slutändan kan det innebära att 

I den gamla fempartiriksdagen skulle de traditionella riksdagspartiernas placering på 

höger-vänsterskalan illustreras med figur 6. Centerpartiet och Folkpartiet slogs med 

Socialdemokraterna om mittenväljarna och på kanterna fanns Moderaterna och 

Vänsterpartiet. I den nya åttapartiriksdagen, illustrerad i figur 7, har Moderaterna 

lagt sig nära Socialdemokraterna och av de åtta partierna är det sex stycken som slåss 

om i stort sett samma väljare. 
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Figur 6. Partiernas ideologiska spridning i 

den gamla fempartiriksdagen. 

Figur 7. Partiernas ideologiska spridning i 

den nuvarande åttapartiriksdagen. 

(källa: egen) (källa: egen) 
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parti C inte kommer med i regeringen överhuvudtaget då för många av deras väljare valde 

något av partierna närmast åt höger vänster i deras försök att tvinga partiet i den riktningen.  

 

 

 

3.1.5 Taktikröstning i Sverige 

I de två senaste svenska valen har väljarna haft att ta ställning till två olika regeringsblock, 

bestående av flera partier i båda blocken. Det går således inte att använda sig av bara en av 

teorierna för ett tvåpartisystem eller ett flerpartisystem utan en blandning av de båda. Väljaren 

måste först bestämma vilket block den ska rösta på och sedan på vilket parti i det blocket. 

Samtidigt måste väljaren ta i beaktning att alla partier i blocket måste komma över 

fyraprocentsspärren för att säkert vinna valet. Liksom väljaren i figur 8 kan välja det parti den 

står närmast så kan den också välja att lägga sin rösta på det minsta partiet i hopp om att det 

ska hjälpa det över riksdagsspärren och på så sätt hjälpa hela blocket till seger.  

Kan röstskolkning eller blankröstning betraktas som ett taktiskt val? I ett tvåpartissystem, likt 

det i figur två, kan flankväljarna straffa partiet om de tycker att det har gått för långt åt mitten 

genom att avstå att rösta. De kan av taktiska skäl alltså låta motståndarpartiet vinna valet för 

A B C D 

V 

A B C D 

V 

Proximilist voter 

Compensational voter 

David Johann beskriver två olika typer av väljare i ett flerpartisystem; den 

ställföreträdande (proximilist) och den kompenserande (compensational) väljaren (Johann 

2010: 4). Den ställföreträdande väljaren kommer alltid att välja det parti som ligger denne 

närmast i preferenser på den politiska skalan oavsett var partiet är placerat (B). Den 

kompenserande väljaren väljer istället ett parti som ligger längre bort ifrån sin egen 

position (A) om det är så att det närmaste partiet ”drar åt fel håll” på höger-

vänsterskalan. I figuren kommer den kompenserande väljaren att rösta på A för att 

förskjuta politiken åt vänster då parti B ligger närmare C än A. I och med att väljaren 

föredrar A före C så kommer den att rösta på A istället för B.  

 

 

Figur 8. Röstningsbeteende hos en proximilist respektive compensational voter. 

(källa: Johann 2010: 4) 
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att tvinga tillbaka sitt eget parti utåt till nästkommande val vilket skulle gynna dem själva i 

längden (Downs 1957: 118-119). De kan också rösta blankt, men det ger samma resultat som 

om de inte skulle rösta alls. I ett flerpartisystem som det svenska, med väljarpreferenser 

liknande de i figur fem eller sex, så kan endast ytterkantspartiernas väljare avstå från att rösta 

för att få till en förskjutning av partiets ideologiska hållning för att bättre gynna väljarens 

preferenser. Alla de andra partiernas positioner är mer eller mindre låsta. Går de åt höger så 

kommer bara partiet till vänster att lägga beslag på de väljare som då får närmare till det 

partiet och tvärtom.  Röstskolkning kan alltså inte räknas som taktikröstning i det svenska 

valet då det inte ger väljaren någon nyttofördel. Inte heller blankröstning kan räknas då en 

blankröst bara fördelas på de övriga partiernas resultat vilket gynnar dem och missgynnar 

väljarens eget parti.  

3.2 Opinionsmätningar 

Ett viktigt instrument för väljarna inför ett val är alla opinionsmätningar som presenteras. 

Opinionsmätningar görs kontinuerligt under året, men veckorna innan ett val så presenteras 

det nya mätningar nästan hela tiden. Dessa undersökningar utförs av olika opinionsinstitut och 

de har alla lite olika sätt att utföra undersökningarna på. För att kunna jämföra olika instituts 

undersökningar så krävs det att de ställer samma fråga. Opinionsinstituten Demoskop, Novus, 

Sentio Research, SIFO, Synovate och United Minds ställer alla samma fråga; nämligen vilket 

parti personen skulle rösta på om det var val idag (svenskopinion.nu). I och med att alla dessa 

ställer samma fråga, går det att sammanväga deras resultat och få fram en så kallad ”poll of 

polls”. En sådan sammanvägning kan jämna ut resultaten från de olika instituten om de pekar 

åt skilda håll. 

Både svenskopinion.nu och Novus (novusgroup.se) presenterar sådana här ”poll of polls”. Jag 

har, för att enklare hantera data, istället för att använda svenskopinion.nu eller Novus 

sammanvägda undersökningar, tagit alla de fem institutens olika mätningar och tagit fram 

medelvärdet ifrån dessa, månad för månad från och med januari 2005. Resultaten blir lite 

annorlunda då det framräknade medelvärdet inte tar hänsyn till att de olika undersökningarna 

har olika antal respondenter vilket ”poll of polls” gör. Mitt mål är dock bara att titta på 

trenden för partierna, och då är det inte så viktigt om det skiljer någon enstaka tiondels 

procentenhet upp eller ned. 
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4. Valresultat i Stockholm, Göteborg och Malmö 

En faktor som kan påvisa taktikröstning är differensen mellan resultaten i valen till Riksdag 

och kommunfullmäktige. Om väljarna väljer att rösta på olika partier till kommun och 

Riksdag kan ett skäl till det vara taktikröstning. Det kan också vara så att ett parti generellt 

sett brukar få ett högre resultat i det ena eller det andra valet, på grund utav lokala variationer 

i det politiska landskapet eller på grund utav starka politiker (Johansson 2010: kap 3). För att 

försöka se igenom sådana effekter jämförs valresultaten till kommunfullmäktige och 

Riksdagen över tid, från 1994 och framåt. Då går det att se om differensen mellan de olika 

valen är någorlunda jämn eller om den förändras från val till val. Vad som är viktigt att 

komma ihåg är att den blockpolitik som förs idag har funnits med sedan valet 2006. Innan 

dess var framförallt borgerligheten splittrad och många väljare vandrade mellan olika partier i 

olika val. Det syns rätt tydligt i tabellerna. I 1998 års val framstod Kristdemokraterna som ett 

vinnarparti då de kraftigt gick framåt i valet på bekostnad av Centerpartiet och Folkpartiet. I 

samma val gick också Vänsterpartiet kraftigt framåt på bekostnad av Socialdemokraterna. 

2002 var det Folkpartiet som gick kraftigt framåt samtidigt som Moderaterna backade. Dessa 

väljarrörelser kan inte ses som taktikröstning och de differenser mellan kommun och Riksdag 

för dessa partier under dessa val kan inte ses som tecken på taktikröstning. 

Tabell 3. Valresultat i riksdagsvalen 1994-2010, hela landet.  

 
1994 1998 2002 2006 2010 

Moderaterna 22,4 22,9 15,3 26,2 30,1 

Centerpartiet 7,7 5,1 6,2 7,9 6,6 

Folkpartiet 7,2 4,7 13,4 7,5 7,1 

Kristdemokraterna 4,1 11,7 9,1 6,6 5,6 

Miljöpartiet 5 4,5 4,6 5,2 7,3 

Socialdemokraterna 45,3 36,4 39,9 35 30,7 

Vänsterpartiet 6,2 12 8,4 5,8 5,6 

Sverigedemokraterna 
    

5,7 
(källa: Statistiska Centralbyrån) 

4.1 Stockholms kommun 

I valet 2010 var det tre partier som fick ett högre valresultat i riksdagsvalet än kommunvalet i 

Stockholm, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Vänsterpartiet fick lika stort 

stöd i bägge valen medan de andra partierna fick ett högre stöd i kommunvalet än riksdagsvalet. De 

valframgångar Kristdemokraterna och Vänsterpartiet gjorde 1998 syns också i valresultatet i 

Stockholms valkrets. I valen 1994 och 1998 har ”övriga partier” fått betydligt fler röster i 
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kommunvalet än i riksdagsvalet vilket kan tolkas som att det har funnits något lokalt parti som vunnit 

många lokala röster.  

Tabell 4. Valresultaten i riksdagsvalen och kommunvalen i Stockholms kommun 1994-2010.  

Stockholms kommun 1994 1998 2002 2006 2010 

Moderaterna (RV) 32,2 33,7 21 35,1 34,3 
Moderaterna (KV) 28,7 32,9 26 37,2 34,4 
Differens 3,5 0,8 -5 -2,1 -0,1 

Differens i procent 12,2% 2,4% -19,2% -5,6% -0,3% 

Centerpartiet (RV) 3,2 1,7 1,8 5,6 6,3 
Centerpartiet (KV) 5,4 2,1 1,3 3,1 4 
Differens -2,2 -0,4 0,5 2,5 2,3 

Differens i procent -40,7% -19,0% 38,5% 80,6% 57,5% 

Folkpartiet (RV) 10,2 7,5 19,5 10 8,6 
Folkpartiet (KV) 7,9 7,8 15,8 9,6 10 
Differens 2,3 -0,3 3,7 0,4 -1,4 

Differens i procent 29,1% -3,8% 23,4% 4,2% -14,0% 

Kristdemokraterna (RV) 3 8,9 6,6 5 5,3 
Kristdemokraterna (KV) 2,1 6,4 4,4 3,9 3,5 

Differens 0,9 2,5 2,2 1,1 1,8 

Differens i procent 42,9% 39,1% 50,0% 28,2% 51,4% 

Miljöpartiet (RV) 5,8 5,6 6,8 9,3 12,2 
Miljöpartiet (KV) 7,8 5,9 5,3 9,2 13,9 
Differens -2 -0,3 1,5 0,1 -1,7 

Differens i procent -25,6% -5,1% 28,3% 1,1% -12,2% 

Socialdemokraterna (RV) 34,8 27,2 31,4 23,2 20,9 
Socialdemokraterna (KV) 33 25,6 32,1 24,4 22,6 
Differens 1,8 1,6 -0,7 -1,2 -1,7 

Differens i procent 5,5% 6,3% -2,2% -4,9% -7,5% 

Vänsterpartiet (RV) 8,4 12,9 10,9 7,4 7,4 
Vänsterpartiet (KV) 9,2 12,3 11,2 7,9 7,4 
Differens -0,8 0,6 -0,3 -0,5 0 

Differens i procent -8,7% 4,9% -2,7% -6,3% 0,0% 

Sverigedemokraterna (RV) .. 0,4 1 1,6 3,2 
Sverigedemokraterna (KV) .. .. 0,8 1,6 2,6 
Differens .. 0,4 0,2 0 0,6 

Differens i procent .. .. 25,0% 0,0% 23,1% 

övriga partier (RV) 2,4 2,1 1 2,7 1,8 
övriga partier (KV) 6 7,1 3 2,9 1,6 

Differens -3,6 -5 -2 -0,2 0,2 
Differens i procent -60,0% -70,4% -66,7% -6,9% 12,5% 

(källa: Statistiska Centralbyrån och länsstyrelsen i Stockholms län) 

 
RV = riksdagsval, KV = kommunval 
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I Stockholm fick Moderaterna nästan samma valresultat i riksdagsvalet och kommunvalet 

2010. Partiet backade från 2006, främst i kommunvalet där partiet gick bakåt med nästan tre 

procentenheter. Under 90-talet hade partiet ett starkare stöd nationellt än lokalt, men under 

2000-talet har trenden vänt och partiet har varit starkare i kommunvalen än i riksdagsvalen. 

Tabell 5. Moderaternas resultat i Stockholms kommun.  

  1994 1998 2002 2006 2010 

Moderaterna (RV) 32,2 33,7 21 35,1 34,3 

Moderaterna (KV) 28,7 32,9 26 37,2 34,4 

Differens 3,5 0,8 -5 -2,1 -0,1 
Differens i procent 12,2% 2,4% -19,2% -5,6% -0,3% 

(källa: Statistiska Centralbyrån och länsstyrelsen i Stockholms län) 

För Centerpartiet var differensen 2,3 procentenheter i valet 2010 i Stockholm. Trenden för 

partiet bakåt sett är att stödet minskade under 90-talet, både nationellt och lokalt för att nå ett 

minimum 2002. Partiet har sedan gått framåt både 2006 och 2010. Under 90-talet hade partiet 

ett starkare stöd i kommunvalet än i riksdagsvalet men det vände 2002 och har sedan dess haft 

ett högre valresultat i riksdagsvalet än i kommunvalet. Ökningen i riksdagsvalen har varit 

starkare än i kommunvalen. Differensen 2006 var 2,5 procentenheter, alltså snäppet högre än 

2010. Relativt sett fick Centerpartiet hela 80,6 procent fler röster i riksdagsvalet än i 

kommunvalet 2006. Det kan jämföras med 2002 då andelen riksdagsröster var 38,5 procent 

större än kommunrösterna.  I valet 2010 var skillnaden 57,5 procent, fortfarande en hög siffra.  

Tabell 6. Centerpartiets resultat i Stockholms kommun.  

 
1994 1998 2002 2006 2010 

Centerpartiet (RV) 3,2 1,7 1,8 5,6 6,3 

Centerpartiet (KV) 5,4 2,1 1,3 3,1 4 

Differens -2,2 -0,4 0,5 2,5 2,3 
Differens i procent -40,7% -19,0% 38,5% 80,6% 57,5% 

(källa: Statistiska Centralbyrån och länsstyrelsen i Stockholms län) 

Folkpartiet gick bakåt i riksdagsvalet 2010 och backade från tio till 8,6 procent. I 

kommunvalet gick de istället svagt framåt och ökade 0,4 procentenheter till tio procent. 

Differensen mellan riksdags- och kommunvalet skiftade från positivt till negativt. Skillnaden i 

valresultat mellan kommun och Riksdag har som mest varit 29 procent i valen från och med 

1994. 



20 

 

Tabell 7. Folkpartiets resultat i Stockholms kommun.  

 
1994 1998 2002 2006 2010 

Folkpartiet (RV) 10,2 7,5 19,5 10 8,6 

Folkpartiet (KV) 7,9 7,8 15,8 9,6 10 

Differens 2,3 -0,3 3,7 0,4 -1,4 
Differens i procent 29,1% -3,8% 23,4% 4,2% -14,0% 

(källa: Statistiska Centralbyrån och länsstyrelsen i Stockholms län) 

Kristdemokraterna fick ett kraftigt uppsving i väljarstödet i valet 1998. Stödet har sedan 

minskat i valen 2002 och 2006 och fortsatte att minska i kommunvalet 2010 medan det ökade 

något i riksdagsvalet. Differensen i valet 2010 var 1,8 procentenheter vilket var högre än i 

valet 2006. Antalet Kd-väljare var ungefär en och en halv gång fler i riksdagsvalet än i 

kommunvalet 2010, en ökning från 2006 då partiet hade knappt 30 procent fler 

riksdagsväljare.  

Tabell 8. Kristdemokraternas resultat i Stockholms kommun.  

  1994 1998 2002 2006 2010 

Kristdemokraterna (RV) 3 8,9 6,6 5 5,3 

Kristdemokraterna (KV) 2,1 6,4 4,4 3,9 3,5 

Differens 0,9 2,5 2,2 1,1 1,8 
Differens i procent 42,9% 39,1% 50,0% 28,2% 51,4% 

(källa: Statistiska Centralbyrån och länsstyrelsen i Stockholms län) 

Miljöpartiet har fått ett ökat väljarstöd i riksdagsvalet kontinuerligt sedan 1998 för att nå sitt 

bästa resultat någonsin 2010 med 12,2 procent av rösterna i Stockholms valkrets. I 

kommunvalet gick det ännu bättre och partiet fick hela 13,9 procent. Partiet hade i valen 1998 

och 2006 ungefär lika starkt stöd i bägge valen medan de 2002 hade ett större stöd i 

riksdagsvalet och 2010 i kommunvalet. Differensen var i båda fallen ungefär en och en halv 

procentenhet. 

Tabell 9. Miljöpartiets resultat i Stockholms kommun.  

  1994 1998 2002 2006 2010 

Miljöpartiet (RV) 5,8 5,6 6,8 9,3 12,2 

Miljöpartiet (KV) 7,8 5,9 5,3 9,2 13,9 

Differens -2 -0,3 1,5 0,1 -1,7 

Differens i procent -25,6% -5,1% 28,3% 1,1% -12,2% 
(källa: Statistiska Centralbyrån och länsstyrelsen i Stockholms län) 
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Socialdemokraterna har, med undantag för 2002 års val, tappat väljarstöd i både riksdagsval 

och kommunval sedan 1994. 2010 fick partiet 20,9 procent av rösterna i riksdagsvalet och 

22,6 procent i kommunvalet. Partiet har samtidigt gått från att ha haft ett starkare stöd i 

riksdagsvalet till att vara starkare i kommunvalet. 

Tabell 10. Socialdemokraternas resultat i Stockholms kommun.  

 
1994 1998 2002 2006 2010 

Socialdemokraterna (RV) 34,8 27,2 31,4 23,2 20,9 

Socialdemokraterna (KV) 33 25,6 32,1 24,4 22,6 

Differens 1,8 1,6 -0,7 -1,2 -1,7 
Differens i procent 5,5% 6,3% -2,2% -4,9% -7,5% 

(källa: Statistiska Centralbyrån och länsstyrelsen i Stockholms län) 

Vänsterpartiet har fått ungefär samma valresultat i riksdagsval och kommunval i alla val 

sedan 1994. Partiet fick samma uppsving i kommunvalet som i riksdagsvalet 1998 jämfört 

med till exempel Kristdemokraterna som gick framåt i riksdagsvalet samma år. Skillnaderna 

mellan resultaten i riksdagsvalen och kommunvalen har aldrig varit större än en procentenhet 

och den största relativa skillnaden aldrig större än knappt nio procent. 

Tabell 11. Vänsterpartiets resultat i Stockholms kommun.  

  1994 1998 2002 2006 2010 

Vänsterpartiet (RV) 8,4 12,9 10,9 7,4 7,4 

Vänsterpartiet (KV) 9,2 12,3 11,2 7,9 7,4 

Differens -0,8 0,6 -0,3 -0,5 0 
Differens i procent -8,7% 4,9% -2,7% -6,3% 0,0% 

(källa: Statistiska Centralbyrån och länsstyrelsen i Stockholms län) 

Sverigedemokraterna har fått ett ökat stöd i varje val sedan 1994 och fick 3,2 procent i 

Stockholm i riksdagsvalet 2010. Partiet har, sedan deras röster började särredovisas, haft ett 

starkare stöd i riksdagsvalet än i kommunvalet undantaget 2006 då de fick lika starkt stöd i 

bägge valen. 2010 var differensen 0,6 procentenheter mellan valen. 

Tabell 12. Sverigedemokraternas resultat i Stockholms kommun.  

 
1994 1998 2002 2006 2010 

Sverigedemokraterna (RV) .. 0,4 1 1,6 3,2 

Sverigedemokraterna (KV) .. .. 0,8 1,6 2,6 

Differens .. 0,4 0,2 0 0,6 
Differens i procent .. .. 25,0% 0,0% 23,1% 

(källa: Statistiska Centralbyrån och länsstyrelsen i Stockholms län) 
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4.2 Göteborgs kommun 

I Göteborg fick alla partier utom Socialdemokraterna och Folkpartiet ett starkare stöd i 

riksdagsvalet än i kommunvalet 2010. En orsak till att de flesta partierna fick ett lägre resultat 

i kommunen än till Riksdagen är att ”övriga partier” fick väldigt många fler röster i 

kommunen än i valet till Riksdagen. Det finns alltså ett eller flera lokala partier som lockat 

många av väljarna i det lokala valet. Differensen mellan de övriga partierna i riksdags- och 

kommunvalet är hela 7,3 procentenheter. Det ska jämföras med de tidigare fyra valen då 

differensen som mest var 2,8 procentenheter 2002.  

Tabell 13. Valresultaten i riksdagsvalen och kommunvalen i Göteborgs kommun 1994-2010.  

Göteborgs kommun 1994 1998 2002 2006 2010 

Moderaterna (RV) 25,5 25,8 17,4 26,9 30,4 
Moderaterna (KV) 24,2 25,4 19,7 23,9 25,5 

Differens 1,3 0,4 -2,3 3 4,9 

Differens i procent 5,4% 1,6% -11,7% 12,6% 19,2% 

Centerpartiet (RV) 2,9 1,7 1,9 4,5 3,8 
Centerpartiet (KV) 2,8 1,6 1,7 2,8 2,3 

Differens 0,1 0,1 0,2 1,7 1,5 

Differens i procent 3,6% 6,3% 11,8% 60,7% 65,2% 

Folkpartiet (RV) 9,6 6,6 18 10,2 8,4 
Folkpartiet (KV) 9,2 8,4 16 10,2 8,4 
Differens 0,4 -1,8 2 0 0 

Differens i procent 4,3% -21,4% 12,5% 0,0% 0,0% 

Kristdemokraterna (RV) 4,3 12 8,6 6,7 6,1 
Kristdemokraterna (KV) 3,5 8,8 7,2 5,5 3,8 

Differens 0,8 3,2 1,4 1,2 2,3 

Differens i procent 22,9% 36,4% 19,4% 21,8% 60,5% 

Miljöpartiet (RV) 6 5,7 6,5 8,4 10,7 
Miljöpartiet (KV) 7,2 6,7 6,6 7,9 9,9 
Differens -1,2 -1 -0,1 0,5 0,8 

Differens i procent -16,7% -14,9% -1,5% 6,3% 8,1% 

Socialdemokraterna (RV) 40,2 29,3 33,2 28,9 25,2 
Socialdemokraterna (KV) 41,4 31,7 32,5 36 29,4 
Differens -1,2 -2,4 0,7 -7,1 -4,2 

Differens i procent -2,9% -7,6% 2,2% -19,7% -14,3% 

Vänsterpartiet (RV) 8,8 14,9 11,9 8,7 8,5 
Vänsterpartiet (KV) 8,3 12,5 11 7,2 7,1 

Differens 0,5 2,4 0,9 1,5 1,4 

Differens i procent 6,0% 19,2% 8,2% 20,8% 19,7% 

Sverigedemokraterna (RV) .. 0,5 1,6 2,5 4,9 
Sverigedemokraterna (KV) .. .. 1,7 3 4,5 
Differens .. 0,5 -0,1 -0,5 0,4 
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Differens i procent .. .. -5,9% -16,7% 8,9% 

övriga partier (RV) 2,7 3,3 1 3,1 1,9 
övriga partier (KV) 3,6 4,8 3,8 3,4 9,2 
Differens -0,9 -1,5 -2,8 -0,3 -7,3 
Differens i procent -25,0% -31,3% -73,7% -8,8% -79,3% 

(källa: Statistiska Centralbyrån och Länsstyrelsen i Västra Götalands län) 

 

Moderaterna återtog de röster de förlorade 2002 redan i valet 2006. I valet 2010 ökade de 

ytterligare till 30,4 procent i riksdagsvalet. Ökningen i kommunen var inte alls lika kraftig 

utan stannade på en och en halv procent. Andelen riksdagsröstande var högre både 2006 och 

2010 och har ökat. Partiet tappade inte heller lika många kommunröster som riksdagsröster i 

valet 2002. 

Tabell 14. Moderaternas resultat i Göteborgs kommun.  

  1994 1998 2002 2006 2010 

Moderaterna (RV) 25,5 25,8 17,4 26,9 30,4 

Moderaterna (KV) 24,2 25,4 19,7 23,9 25,5 

Differens 1,3 0,4 -2,3 3 4,9 
Differens i procent 5,4% 1,6% -11,7% 12,6% 19,2% 

(källa: Statistiska Centralbyrån och Länsstyrelsen i Västra Götalands län) 

Centerpartiets stöd i Göteborg var ungefär lika stort/litet i både riksdagsval och kommunval i 

valen 1994-2002. I valet 2006 ökade dock andelen riksdagsröstande rejält i förhållande till 

kommunröstande. Partiet fick 1,7 procentenheter högre resultat i riksdagsvalet. Partiet hade 

ett 60 procent högre stöd än i kommunvalet. I valet 2010 hade den skillnaden ökat till 65 

procent. Dock backade partiet i både riksdagsval och kommunval och differensen minskade 

till en och en halv procent.   

Tabell 15. Centerpartiets resultat i Göteborgs kommun.  

 
1994 1998 2002 2006 2010 

Centerpartiet (RV) 2,9 1,7 1,9 4,5 3,8 

Centerpartiet (KV) 2,8 1,6 1,7 2,8 2,3 

Differens 0,1 0,1 0,2 1,7 1,5 
Differens i procent 3,6% 6,3% 11,8% 60,7% 65,2% 

(källa: Statistiska Centralbyrån och Länsstyrelsen i Västra Götalands län) 

 

RV = riksdagsval, KV = kommunval 
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Även Folkpartiets väljare har varit partiet troget i valen till Riksdag och kommunfullmäktige. 

I valet 1998 hade de ett lite starkare stöd i kommunen än till Riksdagen. 2002, då partiet 

gjorde ett kanonval, var läget det omvända. Partiet gick kraftigt framåt i kommunvalet och 

ännu kraftigare i Riksdagsvalet. I de två senaste valen har partiet backat, 2006 relativt mycket, 

2010 lite mindre. Partiet har dock fått samma stöd i såväl kommun- som riksdagsval bägge 

valåren. 

Tabell 16. Folkpartiets resultat i Göteborgs kommun.  

  1994 1998 2002 2006 2010 

Folkpartiet (RV) 9,6 6,6 18 10,2 8,4 

Folkpartiet (KV) 9,2 8,4 16 10,2 8,4 

Differens 0,4 -1,8 2 0 0 
Differens i procent 4,3% -21,4% 12,5% 0,0% 0,0% 

(källa: Statistiska Centralbyrån och Länsstyrelsen i Västra Götalands län) 

I valet 1998 nästan tredubblade Kristdemokraterna sitt resultat i riksdagsvalet och lite mer än 

fördubblade det kommunvalet i Göteborg från valet 1994. I de efterföljande valen har de 

tappat väljare varje år. Stödet har hela tiden varit starkare i riksdagsvalet och partiet har inte 

tappat lika många väljare där som i kommunvalet. I det senaste valet fick kristdemokraterna 

bara 3,8 procent i kommunvalet, men 6,1 procent i riksdagsvalet. En skillnad på 2,3 

procentenheter eller drygt 60 procent. 

 

Tabell 17. Kristdemokraternas resultat i Göteborgs kommun.  

 
1994 1998 2002 2006 2010 

Kristdemokraterna (RV) 4,3 12 8,6 6,7 6,1 

Kristdemokraterna (KV) 3,5 8,8 7,2 5,5 3,8 

Differens 0,8 3,2 1,4 1,2 2,3 
Differens i procent 22,9% 36,4% 19,4% 21,8% 60,5% 

(källa: Statistiska Centralbyrån och Länsstyrelsen i Västra Götalands län) 

Miljöpartiet har stadigt fått ett ökat väljarstöd, val efter val sedan 1998, i Göteborg. Trenden 

har gått från att ha varit starkare i kommunen till att få ett bättre valresultat i riksdagsvalet än 

kommunvalet. Skillnaderna är dock inte särskilt stora, om än att den blivit något större i varje 

val sedan 2002. 
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Tabell 18. Miljöpartiets resultat i Göteborgs kommun.  

  1994 1998 2002 2006 2010 

Miljöpartiet (RV) 6 5,7 6,5 8,4 10,7 

Miljöpartiet (KV) 7,2 6,7 6,6 7,9 9,9 

Differens -1,2 -1 -0,1 0,5 0,8 
Differens i procent -16,7% -14,9% -1,5% 6,3% 8,1% 

(källa: Statistiska Centralbyrån och Länsstyrelsen i Västra Götalands län) 

För Socialdemokraterna pekar trenden nedåt, både i kommunvalet och i riksdagsvalet. Partiet 

förbättrade visserligen sitt valresultat 2002 jämfört med 1998, men i valet 2006 fick partiet ett 

sämre resultat i riksdagsvalet än vad de fick 1998. Dock ökade partiet starkt i kommunvalet 

2006, en lokal effekt på grund av Göran Johansson, Socialdemokraternas starke man i 

Göteborg (Johansson 2010: 75-78). Den effekten fanns inte kvar i valet 2010 då partiet 

backade även i kommunvalet. Partiet är alltjämt större lokalt än nationellt i Göteborg.  

Tabell 19. Socialdemokraternas resultat i Göteborgs kommun.  

 
1994 1998 2002 2006 2010 

Socialdemokraterna (RV) 40,2 29,3 33,2 28,9 25,2 

Socialdemokraterna (KV) 41,4 31,7 32,5 36 29,4 

Differens -1,2 -2,4 0,7 -7,1 -4,2 
Differens i procent -2,9% -7,6% 2,2% -19,7% -14,3% 

(källa: Statistiska Centralbyrån och Länsstyrelsen i Västra Götalands län) 

Vänsterpartiet har varit större i riksdagsvalet än i kommunvalet i alla val 1994-2010. 

Vänsterns valframgång 1998 var tydlig även i Göteborg där partiet gick starkt framåt. I valet 

2006 tappade partiet 3 procentenheter i riksdagsvalet och 4 procentenheter i kommunvalet och 

i valet 2010 backade partiet marginellt i bägge valen. Andelen riksdagsväljare har under de 

två senaste valen varit ungefär 20 procent fler än kommunväljarna.  

Tabell 20. Vänsterpartiets resultat i Göteborgs kommun.  

  1994 1998 2002 2006 2010 

Vänsterpartiet (RV) 8,8 14,9 11,9 8,7 8,5 

Vänsterpartiet (KV) 8,3 12,5 11 7,2 7,1 

Differens 0,5 2,4 0,9 1,5 1,4 
Differens i procent 6,0% 19,2% 8,2% 20,8% 19,7% 

(källa: Statistiska Centralbyrån och Länsstyrelsen i Västra Götalands län) 
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Sverigedemokraterna har, precis som i Stockholm, även i Göteborg ökat sitt väljarstöd för 

varje val. Partiet fördubblade sitt resultat i riksdagsvalet från 2006 till 2010. I kommunvalet 

gick de också framåt, men inte lika mycket. Partiet har gått från att ha varit starkare i 

kommunvalet till att i det senaste valet vara starkare i riksdagsvalet. 

Tabell 21. Sverigedemokraternas resultat i Göteborgs kommun.  

 
1994 1998 2002 2006 2010 

Sverigedemokraterna (RV) .. 0,5 1,6 2,5 4,9 

Sverigedemokraterna (KV) .. .. 1,7 3 4,5 

Differens .. 0,5 -0,1 -0,5 0,4 
Differens i procent .. .. -5,9% -16,7% 8,9% 

(källa: Statistiska Centralbyrån och Länsstyrelsen i Västra Götalands län) 

4.3 Malmö kommun 

I Malmö hade sex av riksdagspartierna ett starkare stöd i riksdagsvalet än i kommunvalet 

2010. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna var de partier som var starkare i 

kommunen än i Riksdagen. Vid en direkt jämförelse mellan partierna ser det ut som att 

Moderaterna och Socialdemokraterna har spegelvända siffror. Moderaterna är starkare än S i 

riksdagsvalet och Socialdemokraterna är starkare än M i kommunvalet. Malmö verkar också 

ha ett stort inslag av lokala partier. I valen 1998 och 2002 fick ”övriga partier” hela 10 

procent av rösterna i kommunvalet. De ”övriga partierna” har också fått ett mycket högre 

valresultat till riksdagsvalet än i Stockholm och Göteborg. Stödet har dock avtagit i de två 

senaste valen. 

 

Tabell 22. Valresultaten i riksdagsvalen och kommunvalen i Malmö kommun 1994-2010.  

Malmö kommun 1994 1998 2002 2006 2010 

Moderaterna (RV) 27,6 27,7 16,5 28,5 32,6 
Moderaterna (KV) 26,9 27,2 18,1 24,7 27,4 
Differens 0,7 0,5 -1,6 3,8 5,2 

Differens i procent 2,6% 1,8% -8,8% 15,4% 19,0% 

Centerpartiet (RV) 2 1,1 1,2 2,9 2,8 
Centerpartiet (KV) 2,2 1,1 1 1,8 1,3 
Differens -0,2 0 0,2 1,1 1,5 

Differens i procent -9,1% 0,0% 20,0% 61,1% 115,4% 

Folkpartiet (RV) 5,7 3,5 13,8 8,9 7 
Folkpartiet (KV) 4,8 3,5 11 8,3 6,4 
Differens 0,9 0 2,8 0,6 0,6 

Differens i procent 18,8% 0,0% 25,5% 7,2% 9,4% 
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Kristdemokraterna (RV) 2,5 7,6 5,3 3,5 3,1 
Kristdemokraterna (KV) 1,6 4,7 3,7 2,4 1,6 
Differens 0,9 2,9 1,6 1,1 1,5 

Differens i procent 56,3% 61,7% 43,2% 45,8% 93,8% 

Miljöpartiet (RV) 3,7 3,5 4,3 6,1 8,8 
Miljöpartiet (KV) 4 3,6 3,8 5,7 7,5 
Differens -0,3 -0,1 0,5 0,4 1,3 

Differens i procent -7,5% -2,8% 13,2% 7,0% 17,3% 

Socialdemokraterna (RV) 48,8 41,9 42,4 35,2 28,7 
Socialdemokraterna (KV) 48,9 42,3 40,3 37,7 34,9 

Differens -0,1 -0,4 2,1 -2,5 -6,2 

Differens i procent -0,2% -0,9% 5,2% -6,6% -17,8% 

Vänsterpartiet (RV) 4,4 8,6 7,6 5,5 6 
Vänsterpartiet (KV) 4,1 7,2 7,9 5,8 5,2 
Differens 0,3 1,4 -0,3 -0,3 0,8 

Differens i procent 7,3% 19,4% -3,8% -5,2% 15,4% 

Sverigedemokraterna (RV) .. 0,9 3,8 5 7,8 
Sverigedemokraterna (KV) .. .. 3,8 7,5 10,4 
Differens .. 0,9 0 -2,5 -2,6 

Differens i procent .. .. 0,0% -33,3% -25,0% 

övriga partier (RV) 5,3 5,1 5,3 4,6 3,2 
övriga partier (KV) 7,6 10,4 10,4 6,2 5,3 
Differens -2,3 -5,3 -5,1 -1,6 -2,1 
Differens i procent -30,3% -51,0% -49,0% -25,8% -39,6% 

(källa: Statistiska Centralbyrån och Länsstyrelsen i Skåne län) 

 

Moderaterna har haft ett ganska så kompakt stöd i Malmö med undantag för katastrofvalet 

2002. Resultaten i riksdags- och kommunvalen har inte skiljt sig åt så mycket förutom i det 

senaste valet då stödet till Riksdagen ökade kraftigt i förhållande till resultatet i kommunvalet. 

Som jag konstaterade ovan så verkar Moderaterna ta riksdagsväljare på Socialdemokraternas 

bekostnad. 

Tabell 23. Moderaternas resultat i Malmö kommun.  

  1994 1998 2002 2006 2010 

Moderaterna (RV) 27,6 27,7 16,5 28,5 32,6 

Moderaterna (KV) 26,9 27,2 18,1 24,7 27,4 

Differens 0,7 0,5 -1,6 3,8 5,2 
Differens i procent 2,6% 1,8% -8,8% 15,4% 19,0% 

(källa: Statistiska Centralbyrån och Länsstyrelsen i Skåne län) 

RV = riksdagsval, KV = kommunval 
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Centerpartiet tappade röster både 1998 och 2002 jämfört med tidigare val. Trenden bröts i 

valet 2006 där partiet ökade svagt i kommunvalet, men mer än fördubblade sitt resultat i 

riksdagsvalet. Partiet behöll sedan sitt stöd i riksdagsvalet 2010 medan de backade i 

kommunvalet. Andelen riksdagsväljare 2010 var mer än dubbelt så stor som andelen 

kommunväljare, en ökning från valet innan då andelen var 60 procent. En synnerligen hög 

siffra. 

Tabell 24. Centerpartiets resultat i Malmö kommun.  

 
1994 1998 2002 2006 2010 

Centerpartiet (RV) 2 1,1 1,2 2,9 2,8 

Centerpartiet (KV) 2,2 1,1 1 1,8 1,3 

Differens -0,2 0 0,2 1,1 1,5 
Differens i procent -9,1% 0,0% 20,0% 61,1% 115,4% 

(källa: Statistiska Centralbyrån och Länsstyrelsen i Skåne län) 

Folkpartiet har, med undantag för valet 2002, haft ungefär samma stöd såväl riksdags- som 

kommunval. Partiet har i valen sedan 1994 nästan alltid haft ett litet starkare stöd till 

Riksdagen än till kommunfullmäktige. 

Tabell 25. Folkpartiets resultat i Malmö kommun.  

  1994 1998 2002 2006 2010 

Folkpartiet (RV) 5,7 3,5 13,8 8,9 7 

Folkpartiet (KV) 4,8 3,5 11 8,3 6,4 

Differens 0,9 0 2,8 0,6 0,6 
Differens i procent 18,8% 0,0% 25,5% 7,2% 9,4% 

(källa: Statistiska Centralbyrån och Länsstyrelsen i Skåne län) 

Kristdemokraterna har varit större i riksdagsvalet i alla val sedan 1994. Trenden har varit att 

de fått ungefär 50 procent bättre resultat i riksdagsvalet jämfört med kommunvalet. I valet 

2010 bröts den trenden då partiet backade kraftigare i kommunvalet än i riksdagsvalet. 

Andelen riksdagsröstare kontra kommunröstare var hela 93,8 procent fler! 

Tabell 26. Kristdemokraternas resultat i Malmö kommun.  

 
1994 1998 2002 2006 2010 

Kristdemokraterna (RV) 2,5 7,6 5,3 3,5 3,1 

Kristdemokraterna (KV) 1,6 4,7 3,7 2,4 1,6 

Differens 0,9 2,9 1,6 1,1 1,5 
Differens i procent 56,3% 61,7% 43,2% 45,8% 93,8% 

(källa: Statistiska Centralbyrån och Länsstyrelsen i Skåne län) 
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Miljöpartiet har haft en positiv trend och ökat sitt väljarstöd sedan 1998. Partiet var tidigare 

större i kommunen än i riksdagsvalet men pendeln svängde över 2002 och partiet fick ett 

något högre stöd i riksdagsvalet. Skillnaderna har dock varit små i valen till och med 2006. I 

valet 2010 hade skillnaden ökat med nästan en procentenhet. 

Tabell 27. Miljöpartiets resultat i Malmö kommun.  

  1994 1998 2002 2006 2010 

Miljöpartiet (RV) 3,7 3,5 4,3 6,1 8,8 

Miljöpartiet (KV) 4 3,6 3,8 5,7 7,5 

Differens -0,3 -0,1 0,5 0,4 1,3 
Differens i procent -7,5% -2,8% 13,2% 7,0% 17,3% 

(källa: Statistiska Centralbyrån och Länsstyrelsen i Skåne län) 

Socialdemokraternas trend pekar nedåt i Malmö. I riksdagsvalet har de tappat 20 

procentenheter sedan 1994 men i kommunvalet har partiet klarat sig bättre. Differensen 

mellan riksdagsval och kommunval 2010 var hela 6,2 procentenheter. Det verkar som att 

Socialdemokraterna tappat väljare till Moderaterna i riksdagsvalet men att de har lyckats att 

behålla dem i kommunvalet. Att de har lyckats med det är nog en lokal effekt på grund av 

Ilmar Reepalu, Malmös socialdemokratiska kommunalråd. 

Tabell 28. Socialdemokraternas resultat i Malmö kommun.  

 
1994 1998 2002 2006 2010 

Socialdemokraterna (RV) 48,8 41,9 42,4 35,2 28,7 

Socialdemokraterna (KV) 48,9 42,3 40,3 37,7 34,9 

Differens -0,1 -0,4 2,1 -2,5 -6,2 
Differens i procent -0,2% -0,9% 5,2% -6,6% -17,8% 

(källa: Statistiska Centralbyrån och Länsstyrelsen i Skåne län) 

Vänsterpartiets väljare har varit partiet troget i båda valen igenom åren. Partiet gjorde ett bra 

val till riksdagen 2002 och behöll nästan hela sitt stöd från framgångsvalet 1998. I 

kommunvalet gick de till och med framåt. Differenserna mellan riksdags- och kommunval har 

pendlat runt plus minus en procentenhet. 

Tabell 29. Vänsterpartiets resultat i Malmö kommun.  

  1994 1998 2002 2006 2010 

Vänsterpartiet (RV) 4,4 8,6 7,6 5,5 6 

Vänsterpartiet (KV) 4,1 7,2 7,9 5,8 5,2 

Differens 0,3 1,4 -0,3 -0,3 0,8 
Differens i procent 7,3% 19,4% -3,8% -5,2% 15,4% 

(källa: Statistiska Centralbyrån och Länsstyrelsen i Skåne län) 
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Sverigedemokraterna är mycket starkare i Malmö än i Stockholm och Göteborg. Partiet har 

gått starkt framåt i varje val och fick 7,8 procent i riksdagsvalet 2010, en siffra nästan dubbelt 

så hög som riksdagsspärren. Partiet är ännu starkare i kommunen och hade både 2006 och 

2010 en betydligt högre andel kommunväljare än riksdagsväljare. 

Tabell 30. Sverigedemokraternas resultat i Malmö kommun.  

 
1994 1998 2002 2006 2010 

Sverigedemokraterna (RV) .. 0,9 3,8 5 7,8 

Sverigedemokraterna (KV) .. .. 3,8 7,5 10,4 

Differens .. 0,9 0 -2,5 -2,6 
Differens i procent .. .. 0,0% -33,3% -25,0% 

(källa: Statistiska Centralbyrån och Länsstyrelsen i Skåne län) 
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5. Partiernas resultat i opinionsmätningarna 

5.1 De stora partiernas resultat i opinionsmätningarna  

5.1.1 Socialdemokraterna 

I opinionsmätningarna innan valet 2006 ökade Socialdemokraterna ända fram till sommaren 

då vinden vände och partiets siffror sjönk något. Nästan direkt efter valet vände vinden igen 

och Socialdemokraterna hade en enorm framgång i opinionen med siffror upp emot 45 

procent. Under hösten 2008 var dock det roliga slut och partiet rasade i mätning efter mätning 

och var nere i så låga siffror som 31 procent i juni 2009. Partiet hämtade sig något under året 

men föll från siffror runt 35 procent i början av 2010 till ett stöd på under 30 procent i 

mätningarna månaderna innan valet. Stödet har fortsatt att minska under slutet av året. 

Diagram 1. Genomsnittligt opinionsstöd för Socialdemokraterna och Moderaterna under perioden januari 2005-

december 2010.  

 

(källa: egen) 

5.1.2 Moderaterna 

Moderaterna hade ett enormt uppsving i opinionsmätningarna i september 2005 med ett 

genomsnittligt stöd på över 35 procent av väljarna. Partiet var dock redan någon månad senare 

tillbaka på opinionssiffrorna de hade under sommaren. Opinionen sjönk sakta och gjorde en 

liten dipp i mätningarna inför valet 2006. Partiet gick sedan lite kräftgång i 

opinionsmätningarna under 2007 men tappade ifrån slutet av året och under 2008 allt mer i 

mätningarna. Först i slutet av 2008 vände trenden och partiet gjorde under våren 2009 ett stort 
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uppsving igen i mätningarna inför EU-parlamentsvalet. Partiet föll sedan tillbaka något innan 

stödet bland väljarna ökade igen under våren 2010. Precis som 2006 dippade opinionsstödet 

alldeles innan valet men den här gången kom rekylen snabbt och partiet har under de sista 

månaderna av 2010 gått starkt framåt i opinionsmätningarna 

 

5.2 De mindre partiernas resultat i opinionsmätningarna  

5.2.1 Centerpartiet 

Under åren 2005 och 2006 låg partiet stadigt runt 6 procent i de sammanvägda 

opinionsmätningarna. Inför valet 2006 fick partiet ett ökat stöd, som mest 7,5 procent i 

november, men under 2007 sjönk stödet igen och fortsatte under 2007 och 2008 att ligga runt 

6 procent. I mätningarna inför EU-parlamentsvalet i juni 2009 tappade partiet stöd och 

noterades för i genomsnitt fem procent under juni månad. Efter en liten återhämtning under 

hösten stabiliserades siffran runt fem procent under början av 2010. Under de sista månaderna 

innan valet ökade stödet plötsligt och nådde återigen sex procent i september, men direkt efter 

valet föll stödet tillbaka ned mot fem procent igen. 

Diagram 2. Genomsnittligt opinionsstöd för Centerpartiet januari 2005-december 2010.  

(källa: egen) 

5.2.2 Folkpartiet 

Folkpartiets genomsnittliga stöd låg konstant kring tio procent ifrån september 2005 fram till 

valet 2006. Efter valet började partiet att tappa stöd i opinionen och nådde en bottenpunkt i 

maj 2007 med ett stöd på bara 5,4 procent. Partiet återhämtade sig dock och fick under andra 

halvan av 2007, hela 2008 och inledningen på 2009 någonstans mellan sex och dryga sju 

procent i mätningarna. Under sommaren fick partiet en rejäl medvind i opinionen men sjönk 
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sedan tillbaka till resultat runt sju procent eller strax där under. Partiet ökade igen inför valet 

2010 och nådde i genomsnitt 7,7 procent i september. Efter valet föll partiet sedan tillbaka till 

opinionsstöd runt sju procent. 

 

Diagram 3. Genomsnittligt opinionsstöd för Folkpartiet januari 2005-december 2010.  

(källa: egen) 

5.2.3 Kristdemokraterna 

Från januari 2005 och fram till sommaren 2006 gick partiet upp och ned i 

opinionsmätningarna som en jojo mellan 4 och 5,5 procent. Under sommaren och tiden fram 

till valet stabiliserade sig siffrorna och i mätningarna under september fick partiet en kraftig 

skjuts uppåt i opinionen till ett genomsnittligt stöd av 7,1 procent av väljarkåren. Efter valet 

förlorade partiet stort i mätningarna och från i början av 2007 och fram till maj 2010 fick 

partiet ett genomsnittligt stöd strax över fyra procent. Under vissa månader låg stödet till och 

med under riksdagsspärren. Inför valet 2010 fick partiet medvind i opinionen och stödet 

ökade till sex procent i september. Direkt efter valet rasade dock siffrorna och i 

decembermätningarna hade partiet ett genomsnittligt stöd på endast 3,3 procent. 
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Diagram 4. Genomsnittligt opinionsstöd för Kristdemokraterna januari 2005-december 2010.  

(källa: egen) 

5.2.4 Miljöpartiet 

Miljöpartiet hade ett genomsnittligt opinionsstöd mellan fyra och sex procent under perioden 

mellan januari 2005 och maj 2006. Efter en liten nedgång under sommaren ökade stödet under 

hösten och låg sedan relativt konstant runt sex och några tiondels procent ända fram till maj 

2009. Efter sommaren ökade stödet för partiet och under början av 2010 fick partiet 

opinionssiffror runt tio procent. Partiet förlorade sedan stöd i varje månad innan valet och i 

september låg det genomsnittliga stödet på åtta procent i mätningarna. Omvänt många av de 

andra partierna ökade Miljöpartiets opinionsstöd igen direkt efter valet och har fortsatt att öka 

varje månad ända fram till mätningarna i december. 

Diagram 5. Genomsnittligt opinionsstöd för Miljöpartiet januari 2005-december 2010.  

(källa: egen) 
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5.2.5 Vänsterpartiet 

Vänsterpartiets opinionstrend har sluttat svagt nedåt under hela undersökningsperioden. 

Partiet har haft några opinionsframgångar då och då, men de har till största delen varit 

tillfälliga. Partiet fick en rätt stor opinionsökning inför valet 2006 men den följdes av ett stort 

tapp månaderna efter. Samma sak hände 2010. Partiets genomsnittliga opinionssiffror steg 

kraftigt under september men sjönk sedan tillbaka och partiet fick lägre stöd i mätningarna 

efter valet än i mätningarna gjorda innan valet. 

 

Diagram 6. Genomsnittligt opinionsstöd för Vänsterpartiet januari 2005-december 2010.  

(källa: egen) 

5.2.6 Sverigedemokraterna 

Opinionsinstituten började inte särredovisa Sverigedemokraternas opinionssiffror förrän efter 

valet 2006. Därför startar deras mätperiod senare än de övriga partierna. I de första 

mätningarna är det bara några av mätinstituten som har presenterat siffror men från maj 2007 

återfinns Sverigedemokraterna med i alla opinionsinstituts mätningar. Partiet låg under 2007 

och första halvan av 2008 och harvade kring tre procents stöd men var upp och nosade på 

fyraprocentsspärren i augusti och november det året. Partiet föll sedan tillbaka men fick på 

nytt ett genomsnittligt opinionsstöd över riksdagsspärren i samband med EU-parlamentsvalet 

i juni 2009. Partiet har sedan dess legat över fyra procent i mätningarna med några få 

undantag. Under hösten 2010 ökade partiets stöd i mätningarna och efter valet, då partiet kom 

in i Riksdagen, har stödet fortsatt att öka. 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0
Vänsterpartiet



36 

 

Diagram 7. Genomsnittligt opinionsstöd för Sverigedemokraterna september 2006-december 2010.  

(källa: egen) 

 

5.3 Sammanfattning av resultaten för de små partierna 

Vid en jämförelse mellan de små partierna i valen 2006 och 2010 så syns det tydligt i valet 

2006 att alla partier utom Folkpartiet har en uppåtgående trend i opinionsmätningarna under 

valmånaden. För Centerpartiet och Miljöpartiet fortsätter sedan stödet att öka några månader 

innan det planar ut för Miljöpartiet och sjunker för Centerpartiet. För både Kristdemokraterna 

och Vänsterpartiet sjunker opinionsstödet direkt efter valet. 

Diagram 8. Partiernas genomsnittliga resultat i opinionsmätningarna september 2005-december 2006.  
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I juli 2007 presenterades inga siffror för Sverigedemokraterna. 
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I valet 2010 är mönstret med uppåtgående trender i opinionsstödet innan valet tydligt för alla 

partier utom Miljöpartiet, som istället dippar sitt stöd under september och som sedan 

återhämtar sig månaderna efter. Av de partier som ökade i opinionen innan valet är det bara 

Sverigedemokraterna som fortsatt att öka efter valet medan alla de andra fått ett minskat stöd i 

opinionen. 

Inför och efter valet 2006 syns samma trend som 2010, med ett ökande stöd inför valet och ett 

sjunkande direkt efteråt, hos Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Centerpartiet fick också 

ett ökat stöd alldeles innan valet, men deras stöd fortsatte att öka efter valet. Det nådde sin 

högsta punkt i november innan det började sjunka igen. 

 

Diagram 9. Partiernas genomsnittliga resultat i opinionsmätningarna september 2009-december 2010.  

 

(källa: egen) 
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6. Analys 

6.1 Analys av valresultaten i Stockholm, Göteborg och Malmö 

Skillnaderna mellan valresultaten i riksdagsvalet och kommunvalet 2010 är väldigt påtagliga 

för några av partierna. För Centerpartiets del så är skillnaden som lägst i Stockholm, där 

andelen riksdagsväljare i förhållande till kommunväljare har sjunkit jämfört med valet 2006, 

från en övervikt på 80 till 57,5 procent. Skillnaden är ungefär lika stor i Göteborg där andelen 

riksdagsväljare var ungefär 65 procent större än kommunväljarna 2010, en ökning från 60 

procent i valet innan. I Malmö var skillnaden mellan valresultat i kommun och Riksdag hela 

115 procent! Det kan jämföras med valet 1998 när skillnaden var noll. Något har hänt i 

Malmö när det gäller Centerpartiet.  

Nästa parti att studera närmare är Kristdemokraterna. Även de hade en väldigt stor skillnad i 

andelen riksdagsväljare kontra kommunväljare i Malmö, nästan 94 procent. Det ska dock 

tilläggas att partiet har haft mellan 40-60 procent fler riksdagsväljare än kommunväljare i de 

tidigare valen mellan 1994 och 2006, men det är fortfarande en markant ökning från det förra 

valet. I Göteborg har partiet också haft en övervikt i andelen riksdagsväljare i de tidigare 

valen, där har ökningen gått från 20-35 procent till 60,5 procent i det senaste valet. I 

Stockholm var partiets övervikt i de tidigare valen ungefär 40 procent 1994 och 1998, 50 

procent 2002 för att sedan sjunka till knappt 30 procent 2006. 2010 steg andelen igen till drygt 

50 procent, så det är ingen förändring som bryter mot tidigare valresultat annat än i jämförelse 

med 2006. 

Bland de övriga mindre partierna skiljer inte några siffror ut sig i förhållande till hur det sett 

ut tidigare val. Miljöpartiets stöd verkar stärkas i val efter val. I Stockholm är partiet starkare 

lokalt medan det är starkare i riksdagsvalet i både Göteborg och Malmö. Folkpartiets resultat i 

kommun- och riksdagsvalen följs åt relativt väl. Ökar partiet i riksdagsvalet så ökar de i 

kommunvalet och tvärtom. Skillnaderna mellan kommun och Riksdag är inte särskilt stora 

och spretar både uppåt och nedåt vid en jämförelse mellan kommunerna under samma valår. 

Vänsterpartiets resultat liknar Folkpartiets. De lokala och nationella resultaten följs åt och 

andelen riksdagsväljare är ömsom större ömsom mindre än andelen kommunväljare och det 

finns ingenting som liknar en trend i någon av kommunerna. 
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Vad det gäller Sverigedemokraterna så är de markant populärare i såväl kommunval som 

riksdagsval i Malmö jämfört med de andra kommunerna. Skillnaden mellan kommun- och 

riksdagsval är också störst med en betydligt högre andel kommunväljare än riksdagsväljare.  

För de stora partierna så verkar det vara så att Moderaterna går hem i riksdagsvalet medan 

Socialdemokraterna fortfarande är starkare i kommunvalet i Göteborg och Malmö. I 

Stockholm är Socialdemokraterna betydligt svagare än Moderaterna i bägge valen. 

6.2 Analys av opinionsmätningarna 

Inför valet 2010 började Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet att 

åtnjuta ett allt starkare stöd i opinionsmätningarna. Även Sverigedemokraternas stöd ökade 

svagt medan Miljöpartiets siffror tvärtom började sjunka inför valet. De två stora partierna, 

Socialdemokraterna och Moderaterna tappade båda i opinionen under sommaren.  

Centerpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet fick sina högsta opinionssiffror i 

september, alltså alldeles inpå valet. Direkt efter valet började samtliga tre att tappa stöd och 

på deras opinionskurvor syns en tydlig puckel i samband med valet. För Folkpartiets del har 

stödet inte sjunkit lika mycket i de efterföljande opinionsmätningarna, men deras kurva kan 

mycket väl bilda en puckel den också, dock med lite flackare upp- och nedgång. Miljöpartiets 

opinionskurva verkar istället bli dalformad med ett stort tapp inför valet och sedan en snabb 

återhämtning i opinionen månaderna efter valet. Moderaterna tog igen sitt förlorade stöd 

månaderna efter valet medan Socialdemokraterna inte hämtade igen det de hade förlorat fram 

till valet. 

Vid en jämförelse mellan partiernas opinionskurvor inför och under valen 2010 och 2006 så 

syns dessa pucklar även 2006 för Centerpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. 

Centerpartiets kurva fortsatte dock uppåt efter valet några månader innan den vände ned. 

Mönstret för de tre partierna är dock likvärdigt för perioden kring valet 2006 som det var 

2010. Kopplat till Downs teser om väljarpreferenser så verkar det te sig så att väljarnas 

preferenser skiftar inför valen i och med att de mindre partierna ökar i opinionen. Dock så 

skiftar preferenserna tillbaka igen efter valet, varför det får antas att dessa förändringar bara är 

tillfälliga och inget som består över tid.  
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6.3 Analys av resultaten tillsammans 

Sammantaget kan det alltså konstateras att några partier får ett betydligt högre stöd i valet till 

Riksdagen än till kommunfullmäktige och att samma partier ökar tillfälligt i 

opinionsmätningarna alldeles inför valet för att sedan falla tillbaka till opinionssiffror som 

liknar de partierna hade långt innan valet. Det kan direkt slås fast att det inte är så att de små 

partierna missgynnas i opinionsmätningarna. I så fall hade deras opinionsstöd inte ökat inför 

valen som de har gjort utan legat kvar på nivåer långt under deras verkliga valresultat. 

Verkligheten är ju den att några av partierna till och med hade högre siffror i 

opinionsmätningarna 2006 och 2010 än vad de fick i valen. Då går det inte att tala om att de 

har missgynnats i mätningarna.  

När det gäller de tre undersökta kommunerna så finns det förstås en möjlighet att det är 

resultatet i riksdagsvalet som egentligen representerar väljarnas verkliga preferenser vad det 

gäller partival. De lokala, lägre valresultaten, skulle istället vara en indikation på att de lokala 

partiföreträdarna är impopulära hemma i kommunen och att det är det som dragit ned det 

lokala valresultatet. Det förklarar dock inte varför vissa av partierna ökar i 

opinionsmätningarna inför valet. Om det är så att väljarna i Stockholm, Göteborg och Malmö 

i stort följer väljartrenderna för hela landet så borde stödet för dessa partier inte sjunka igen 

efter valen utan ligga kvar på ungefär samma nivå i mätning efter mätning. 

Kvar står teorin om att väljarna helt enkelt taktikröstat på de små partierna för att rädda kvar 

dem i Riksdagen. Väljarna vill, enligt Downs teorier, använda sin röst för att maximera sin 

egen nytta. Då de två senaste valen har handlat om vilket block som skall styra Sverige så har 

nyttomaximering för väljarna inneburit att de ska rösta fram rätt block och inte bara rätt parti 

till makten. Skulle ett av blockets partier åka ur Riksdagen skulle hela blockets möjlighet till 

att vinna valet gå om intet. Låga opinionssiffror för ett parti hotar då hela blocket. Den 

insikten hos en del av väljarna skulle kunna vara en förklaring till varför några av de små 

partierna ökar i opinionsmätningarna inför valet och sedan sjunker igen efter valet. Väljaren 

taktikröstar på ett annat parti än sitt förstahandsval för att hjälpa hela blocket till valseger. Att 

siffrorna sedan sjunker igen beror på att väljaren nu har dragit sitt strå till stacken och räddat 

kvar partiet i Riksdagen och uppger då återigen sitt förstahandsval av parti i 

opinionsmätningen på frågan vilket parti den skulle rösta på om det vore val idag. 

Väljarna i det borgerliga blockets minsta partier, Centerpartiet och Kristdemokraterna, 

uppvisar klara tendenser att de röstat på partiet av taktiska skäl. Framförallt 
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Kristdemokraterna har haft svajande opinionssiffror under hela mellanvalsperioden för att 

sedan uppleva en kraftig ökning i opinionen inför valet och ett kraftigt opinionsfall efter valet. 

Centerpartiets opinionssiffror började svaja på allvar först under våren 2009, men upplevde 

samma ökning och minskning i opinionen kring valet 2010 som Kristdemokraterna. Dessa två 

är också de partier som uppvisat störst skillnad i valresultat i kommunval och riksdagsval i 

alla tre undersökta kommuner. För Folkpartiet så kan inte puckeln i opinionsstöd förklaras 

med att partiet gått bättre i riksdagsvalet än kommunvalet i någon av kommunerna. Det går 

därför inte att fastställa huruvida en del av deras väljare har taktikröstat på dem eller inte. I så 

fall har de gjort det i bägge valen, men det är troligare att de inte åtnjutit samma 

taktikröstningsstöd som de två andra partierna. Partiet har heller inte haft lika dåliga 

opinionssiffror som Centerpartiet eller Kristdemokraterna i mellanvalsperioden.  

Inom vänsterblocket är Vänsterpartiet som tydligt uppvisar ett högre opinionsstöd i anslutning 

till riksdagsvalet. I Göteborg och Malmö hade partiet ett starkare stöd till Riksdagen än i 

kommunen medan det i Stockholm hade lika starkt stöd i bägge valen. I Göteborg har partiet 

haft ett starkare riksdagsstöd i alla val sedan 1994, men borträknat rekordvalet 1998 så har 

andelen riksdagsväljare varit betydligt högre 2006 och 2010 än 1994 och 2002. Det skulle 

kunna betyda att partiet har åtnjutit stöd av taktikröstare de två senaste valen. I Malmö har 

andelen riksdagsväljare gått från att ha varit mindre än kommunväljarna 2002 och 2006 till att 

ha blivit fler 2010. Skillnaden där skulle även den kunna förklaras med att partiet har dragit 

fördel av taktikröstande väljare i Malmö. Puckeln på opinionskurvan sammantaget med den 

högre riksdagsväljarandelen i Göteborg och Malmö talar åtminstone för det. 

Utöver de två blocken så såg det ut som att Sverigedemokraterna skulle komma in i 

Riksdagen i valet 2010 av opinionsmätningarna att döma. Med undantag för de sammanvägda 

mätningarna i maj 2010 så låg partiet över riksdagsspärren i alla mätningar från september 

2009 fram till valet. Eftersom partiet inte satt i Riksdagen innan valet så är det svårt att uttala 

sig vad det ökande opinionsstödet före valet beror på. Det kan i alla fall inte räknas som 

taktikröstning i det avseendet att en röst på dem inte skulle gynna något annat parti än det 

självt.  

 

  



42 

 

7. Slutsatser och personliga reflektioner 

Min grundfråga har varit om det går att finna empiriskt stöd för att det förekommit 

taktikröstning i riksdagsvalet 2010 och min delfråga vilka partier det i så fall gynnat eller 

missgynnat. 

 Av mina undersökningar att döma så verkar det som att det förekom taktikröstning i det 

svenska riksdagsvalet 2010 och att det kanske till och med avgjordes tack vare det. 

Centerpartiet, Kristdemokraterna och i viss mån Vänsterpartiet verkar vara de partier som till 

synes gynnades av taktikröstningen. Det går inte att slå fast vilka partier som missgynnades 

vid en jämförelse mellan valresultaten i kommun- och riksdagsval, men både 

Socialdemokraterna och Moderaterna förlorade opinionsstöd inför valet så det är troligt att de, 

tillsammans med Miljöpartiet är de största förlorarna, även fast både Miljöpartiet och 

Moderaterna gjorde ett rekordval 2010. 

En fundering inför framtiden är om det verkligen finns plats för åtta partier i Sveriges Riksdag 

och om vi i så fall kommer att få se mer av taktikröstning på de mindre partierna, eller om det 

kommer bli så att något eller några av partierna slås ut. Kanske går vi rent av mot ett mer 

renodlat tvåpartisystem likt det i Storbritannien trots att valsystemen ser så helt olika ut. Då 

den här undersökningen har baserats på aggregerade data så skulle det vara intressant om det i 

framtiden gjordes en liknande studie baserad på paneldata för att kunna studera närmare hur 

väljarna agerar och hur väljarströmmarna mellan partierna och blocken påverkas av att det 

förekommer taktikröstning. 
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