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Förord 

Innan något blir sagt måste ett stort tack riktas till den person som bidragit till denna uppsats 

mest förutom författaren själv, nämligen handledaren av arbetet Mats Lundmark. Du är värd 

alla lättöl och mackor i världen.  



Sammanfattning  

Detta arbete handlar om regionala röstningsmönster i riksdagsvalet 2010 hos 

riksdagspartierna Socialdemokraterna och Moderaterna. Dessa mönster analyseras fram 

genom ett antal kartor och diagram som är framställda från statistik från Statistiska 

Centralbyrån, SCB. Genom att välja ut fyra socioekonomiska faktorer; genomsnittsinkomst, 

eftergymnasial utbildning, industriarbetare samt befolkningstäthet, kunde en generell bild på 

kommunnivå skapas över vilka röstningsmönster som fanns vid riksdagsvalet 2010. Genom 

att kombinera dessa faktorer syntes mönster bland Sveriges 290 kommuner, var i landet de två 

partierna var starka respektive svaga. På detta lades de mönster som uppenbarades i de 

socioekonomiska faktorerna, varpå slutsatser kunde dras utifrån kombinationen av dem.  

 

Efter analys kunde det konstateras att Moderaterna är starkast i storstadskommunerna medan 

Socialdemokraterna hade starkast stöd bland kommunerna i Bergslagen och i Norrland. 

Vidare visade det sig att kommuner med högsta nivåer i medelinkomst och efter gymnasiala 

utbildningar låg i storstadsregioner, samt att industriarbetartäta kommuner mestadels låg i 

Bergslagen och i Götaland, framförallt i Småland. Med dessa fakta kunde nya slutsatser dras 

att Socialdemokraterna saknar ett större stöd i kommuner med många högutbildade invånare 

samt kommuner med hög genomsnittsinkomst, medan Moderaterna visade på raka motsatsen. 

 

Vid en närmare titt på industriarbetartätheten syntes ett tydligt mönster att 

Socialdemokraterna inte längre är ett klassiskt arbetarparti. Detta gjorde att detta arbete fick 

en ny vändning, hade Socialdemokraterna tappat sina klassiska väljare? Därför jämfördes 

röstningsresultat mellan 1994 och 2010 mot varandra, vilket gav flera olika resultat. Dels 

visade det sig att Socialdemokraterna saknade stöd från industriarbetarna redan 1994, och dels 

att partiets väljare inte röstade likadant 2010. Moderaterna hade i stort sett samma stöd av 

industriarbetartäta kommuner 1994 och 2010, medan Moderatstarka kommuner 1994 återigen 

röstade på samma parti 2010. 

 

Vid en jämförelse av andelen industriarbetare i hela Sverige mellan 1994 och 2010 hade 

kårens storlek inte förändrats speciellt mycket, däremot hade den kocentrerats till färre orter 

än tidigare. Ett konstaterande gjordes att Sverige inte längre är ett industrisamhälle längre, 

utan ett tjänstesamhälle, varpå en diskussion om den klassiske arbetaren bytts ut mot en 

modernare form av yrkesklass, såsom lokalvårdare eller säljare.  
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1 Inledning 

I Dagens Nyheter den 9 februari 2012
1
 kunde man läsa om hur statistiker på Statistiska 

Centralbyrån
2
 skapat geografiska kartor över hur folk röstat i riksdagsvalet 2010. I dessa 

kartor syntes tydligt starka mönster över alla partier, framförallt Socialdemokraternas och 

Moderaternas väljare, hur de ”klumpar ihop sig” inom olika regioner. Denna artikel väckte 

sedermera frågor om vad som kan vara bakomliggande faktorer till dessa valresultat. Har 

vissa kommuner och regioner olika förutsättningar som uppmuntrar till att rösta lika? Spelar 

det någon roll om en kommuns invånare är högutbildade eller inte, om man är industriarbetare 

eller tjänsteman eller har hög kontra låg genomsnittslön? Vilka regionala mönster finns det i 

vårt avlånga land, och kan dessa mönster kopplas till de regionala socioekonomiska faktorer 

som finns i olika delar av landet? Finns de klassiska rollerna som arbetarparti och 

storstadsparti fortfarande kvar eller ser det politiska läget mellan de båda största partierna 

annorlunda ut? 

1.2 Bakgrund 
Socialdemokraterna är ett av Sveriges äldsta partier, det bildades 1889 med arbetaren i fokus. 

Man startade fackföreningar för att skapa en säker arbetsmarknad och trygga arbetsplatser. På 

sin hemsida berättar de om ”Socialdemokraterna och den svenska arbetarrörelsens historia”. 

Man kan bland annat läsa om hur barnarbete var vanligt för ungefär hundra år sedan, 

arbetsdagar på 10-12 timmar och med en osäker arbetsmiljö, ”Därför skapades 

Socialdemokraterna”.
3
 På hemsidan kan man också läsa texter som ”Arbetarrörelsens historia 

är en rik källa till kunskap om det förflutna. Den kunskapen är en viktig förutsättning för att 

förstå och kunna påverka nutid och framtid”, och genom hela partiets nedskrivna historia 

kretsar det mesta kring jobben, tryggheten och välfärden. Socialdemokraterna har under de 

senaste 40 åren ohotat varit det största partiet i Sveriges riksdag, fram till valet 2006 då de 

börjar tappa röster kraftigt. 2010 är de på en historisk bottennivå med endast 30,7% av 

rösterna i riksdagsvalet.
4
 

 

Moderaterna, eller Moderata Samlingspartiet som de egentligen heter, bildades 1904 av en 

grupp högerriksdagsmän, då med namnet Allmänna Valmansförbundet. Partiet var från början 

nationalistiskt och konservativt, men med tiden blev partiet mer och mer liberalistiskt. Dock 

                                                 
1
 www.DN.se 2012-02-09, Geografin färgar Sveriges politiska landskap. Se även bilaga 1. 

2
 Hädanefter kommer Statistiska Centralbyrån förkortas med SCB. 

3
 www.socialdemokraterna.se 2012-05-15, Vår historia. 

4
 Oscarsson & Holmberg, Swedish Voting Behavior (2011), sid. 2. 
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finns konservativa värderingar kvar än idag i partiet, mestadels då inom samhällssynen.
5
 

Partiet har sedan start haft många upp- och nedgångar, och har i regel alltid fått lämna över 

stafettpinnen till annat parti efter första mandatperioden efter vunnet val. Hjärtefrågor inom 

partiet har sedan 1970-talet varit mer pengar i plånboken efter att skatten dragits, man ska inte 

behöva vara beroende av bidrag samt att den enskilda individen ska få större makt över sin 

egen vardag. Partiet har ofta haft samarbeten med andra borgerliga partier, bland annat 

Centern, Kristdemokraterna och Folkpartiet. Moderaterna har de senaste 40 åren haft cirka 

20% av folkets stöd i valen, ända fram till 2006 när förtroendet ökade först till 26,2% och 

vidare till 30,1% 2010.
6
 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka några av de regionala röstningsmönster som finns 

bland väljarna hos Socialdemokraterna och Moderaterna. Dessa mönster ställs mot olika 

socioekonomiska variabler för att kunna få fram ytterligare mönster och därigenom kunna dra 

slutsatser om varför olika regioner röstade som de gjorde i riksdagsvalet 2010, vad som 

kännetecknar en Moderat kommuns eller Socialdemokratisk kommuns socioekonomiska 

profil. Syftet är även att undersöka en eventuell förändring bland de båda partiernas väljare, 

om Socialdemokraterna fortfarande är ett arbetarparti samt om Moderaterna ännu är ett 

storstadsparti. 

1.4 Frågeställningar 

I detta arbete skall följande frågeställningar besvaras efter bästa förmåga: 

1. Hur såg det regionala röstningsmönstret ut för Socialdemokraterna och Moderaterna i 

riksdagsvalet 2010? 

2. Vilka mönster framträder bland de utvalda faktorerna befolkningstäthet, eftergymnasial 

utbildning, genomsnittsinkomst samt industriarbetare i kommunerna för Socialdemokraterna 

och Moderaterna i riksdagsvalet 2010? 

3. Kan man säga att Socialdemokraterna fortfarande är ett arbetarparti, eller har partiets 

väljarkår förändrats?  

                                                 
5
 www.moderat.se, 2012-05-16, Historia. 

6
 Oscarsson & Holmberg (2011), sid. 2. 
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1.5 Avgränsningar 

För att anpassa detta arbete till önskad storlek har vissa begränsningar varit nödvändiga att 

göra. Att ta med alla de partier som fanns att välja mellan under riksdagsvalperioden 2010 

hade inneburit en avsevärd mängd fler sidor och mycket mer tid, så därför blev valet att enbart 

studera Socialdemokraterna samt Moderaterna, riksdagens två största partier idag. 

1.6 Litteratur och litteratursökning 

För att få mer bakgrundsinformation och mer förståelse för det politiska läget inför och efter 

riksdagsvalet 2010 var det nödvändigt att ta del av tidigare forskning inom området. Mest 

intressant, och mest lämpligt, för detta arbete blev en forskningsrapport från 

statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet från 2011.
7
 Denna forskning, 

Swedish Voting Behavior, är i efterhand skapad utifrån valresultat samt undersökningar kring 

väljarnas socioekonomiska situation. All empiri till detta arbete har byggts utifrån statistik 

från SCB’s hemsida och sammanställts genom diagram och kartor. Samtlig statistik från SCB 

samt forskningsresultaten från statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet torde 

ses som säker och kontrollerad information. 

Vidare har även sökningar på Moderaternas och Socialdemokraternas hemsida gjorts, sökning 

av partiprogram samt partiernas olika politiska hjärtefrågor. Även sökningar på Sveriges 

socialdemokratiska arbetarpartis hemsida har skett, för att skapa en bild av hur 

Socialdemokraterna historiskt varit ett arbetarparti. 

För att tillämpa de valda metoder har böckerna ’Statistisk verktygslåda’ samt ’Planeringens 

utmaningar och tillämpningar’ använts. Den förstnämnda är skriven av Ola Djurfeldt, Rolf 

Larsson och Ola Stjärnhagen, medan den andra är en antologi med Gunnel Forsberg som 

redaktör. Dessa böcker beskriver bland annat den bivariata analysen samt GIS-analys, och hur 

dessa kan användas som verktyg i exempelvis ett arbete som detta. 

I boken ’Väljare’, skriven av Sören Holmberg och Henrik Oscarsson, finns information om 

hur väljare tänker och fungerar. Denna bok kommer därför att kunna refereras till vid 

diskussionen kring de olika väljarfenomenen. 

Antologin ’Regionalpolitikens geografi – Regional tillväxt i teori och praktik’ användes för 

att förklara vissa socioekonomiska fenomen som ingår i samhällets uppbyggnad.  

                                                 
7
 Oscarsson & Holmberg (2011). 
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1.7 Disposition 

Detta arbete är uppbyggt av fyra kapitel. I kapitel 1 förklaras idén till ämnets uppkomst, en 

kort bakgrund om Socialdemokraternas och Moderaternas historia samt statistik inför 

riksdagsvalet 2010, uppsatsens syfte, vilka frågeställningar som skall besvaras samt 

uppsatsens avgränsningar. Sist i kapitel 1 behandlas Litteratur och litteratursökning, där en 

genomgång av arbetets litteratur läggs fram och förklaras. Kapitel 2 beskriver de metoder och 

material som används i uppsatsen samt den teori och tidigare forskning som behandlats. I 

kapitel 3 redovisas resultatet av de gjorda analyserna, och i kapitel 4 sammanfattas resultaten 

och slutsatser från studien dras.  
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2 Metod och material 

I arbetet har flera verktyg använts, däribland bivariata analyser och GIS-analyser. En bivariat 

analys, eller korrelationsanalys, är att ställa två variabler mot varandra och därigenom 

analysera eventuella samband.
8
 Genom att tillämpa detta arbetssätt på samtliga de 290 

svenska kommunerna kan ett punktdiagram skapas. I detta punktdiagram, eller 

spridningsdiagram, kan sedan en trendlinje tas fram, vars uppgift är att visa på hur 

medelvägen av alla punkter pekar. Trendlinjen innehåller information såsom om data har ett 

positivt eller negativt samband eller som det är ett nollsamband.
9
 Trendlinjen innehåller även 

ytterligare en funktion, nämligen R
2
, som påvisar hur stark korrelationen, eller sambandet, är 

mellan de båda variablerna, där 0 (noll) är inget samband och 1 är absolut samband. Ju högre 

R
2
 starkare är sambandet.

10
 Som exempel kan vi iaktta Figur 1, där vi tittar på sambandet 

mellan inkomst och belåning i Örebro län.  

 

Figur 1 Exempeldiagram där genomsnittsinkomst i Örebro län ställs mot medelskulden. 

 

Hypotesen är att ju högre genomsnittsinkomst man har, desto mer är man skuldsatt. Y-axeln, 

den lodräta axeln, representerar medelskulderna i var och en av Örebro läns kommuner, 

medan X-axeln, den vågräta, visar genomsnittsinkomsterna i samma kommuner. Vid 

sammanfogande av dessa fakta kommun per kommun kan man således skapa ett 

punktdiagram där varje punkt representerar de enskilda kommunernas värde för variablerna. 

                                                 
8
 Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, Statistisk verktygslåda – samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa 

metoder (2010), sid 137ff. 
9
 Ibid, sid. 157f. 

10
 Ibid, sid 160 ff. 
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Utifrån detta skapas trendlinjen, som visar hur trenden går för vår valda statistik. Trendlinjen 

påvisar även R
2
-värdet, sambandet, för trenden. I detta fall är den 0,4084, det vill säga att 

skuldsättning och inkomsters samband är cirka 41% för kommunerna i Örebro län. Notera 

även att kurvan pekar uppåt, det vill säga att sambandet är ett positivt samband. De diagram 

som finns med i detta arbete är skapade i kalkylprogrammet Excel, med statistik från SCB. 

Värt att tillägga är att genom denna sortens analys får man inte fram hur en individ är eller 

beter sig, det är en generalisering som sker över hela det valda statistiska området. I denna 

uppsats fall blir det alltså en generalisering av varje svensk kommun, uttryckt som ett 

medelvärde för kommunerna. 

 

En GIS-analys
11

 är att tillsätta informationer till en karta. Kort och enkelt beskrivet kan man 

ta en väderkarta i en tidning som exempel. Väderkartan är inte bara en karta över Sverige, 

utan den innehåller även färgskalor som visar temperaturen inom landet samt figurer som 

beskriver vind och nederbörd.  Genom att tillföra information till kartan växer den inte bara 

till en pedagogisk illustration av något som skulle varit krångligt att förklara, utan den växer 

även till ett verktyg för att lättare kunna analysera en situation eller fenomen.
12

 Kartorna i 

detta arbete är konstruerade i MapInfo, ett program för att forma just GIS-kartor.  

 

Var för sig kan en bivariat analys och GIS-analys ge olika bilder av regionala fenomen, men 

tillsammans ger de en djupare och mer pedagogiskare bild inte bara om hur läget är för 

Socialdemokraterna och Moderaterna, utan även var dessa fenomen är tydligast. Genom att 

sammanföra dessa två metoder kan de regionala sambanden framhävas tydligare. 

 

De variabler som valts ut till detta arbete är genomsnittsinkomst, eftergymnasial utbildning, 

industriarbetarnivåer samt befolkningstäthet. Tillsammans skapar de en bild av hur en 

genomsnittlig kommun röstade i riksdagsvalet 2010, där var och en av variablerna kan ses 

som en del av väljarnas socioekonomiska bakgrund. Samtliga variabler ger en utökad 

förklaring till de kartor som skapats till detta arbete, de kompletterar varandra och skapar en 

bredare och djupare sikt i var och en av de socioekonomiska faktorerna. I Tabell 1 beskrivs de 

olika variablernas medelvärde, median, minimum och maximum-värden för hela Sverige. 

                                                 
11

 GIS står för Geographic Information System, eller Geografiskt Informationssystem. 
12

 Elg, Margareta (2005), Kartor och GIS – verktyg för planering. I: Planeringens utmaningar och tillämpningar, 

Forsberg, Gunnel (red), sid. 486-492. 
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Denna tabell skall ses som ett komplement till övriga figurer, samt för att ge läsaren en 

djupare förståelse om statistikens spann. 

Tabell 1. Tabell över medel, median, min och max-värde för valda faktorer. 

 

 Medel Median Min Max 

Moderaterna (%) 27,1 26,2 8,1 59,1 

Socialdemokraterna (%) 35 34,4 5,8 61 

Antal röstberättigade 24587,6 11783 1933 634464 

Befolkning, antal 32467,5 15282 2460 847073 

Genomsnittsinkomst, kr 255868 249050 198200 513700 

Densitet, invånare/ km2
 136,9 26,4 0,2 4504,3 

Andel med 
eftergymnasial utbildning 
(%) 

9,3 8,3 4,6 27 

Andel industriarbetare, 
(%)2007 

21,06 21,05 5,08 53,43 

Andel industriarbetare, 
(%) av 1994 

21,05 20,54 6,39 60,59 

     Källa: SCB 

 

Vidare har det varit en nödvändigt att begränsa sig vad gäller den statistik som är hämtad från 

SCB. Informationen om genomsnittsinkomst per förvärvsarbetande person i varje kommun är 

för personer mellan 20-64 år. Önskvärt hade varit att ha ett snitt mellan 18-64 år så samtliga 

arbetsföra åldrars statistik kommit med. Man får även göra ett generellt antagande att den 

genomsnittliga pensionsåldern i varje kommun är 65 år. Statistiken angående 

branschtillhörighet för förvärvsarbetande är inte från 2010 som övrig statistik, då senaste 

siffror för detta ämne endast fanns att tillgå fram till 2007 på SCBs hemsida. Därför får ett 

antagande göras att statistiken inte förändrats alltför mycket mellan åren 2007 och 2010. I 

uppsatsen tas heller inte någon hänsyn till kön. 

2.2 Teori och tidigare forskning 

Efter varje genomfört riksdagsval samlas all information och statistik ihop av valforskare på 

statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet och sammanställs i en 

forskningsrapport. Rapporten består till större delen av diagram och tabeller, med tillhörande 

förklaringar till hur dessa ska tolkas. De innehåller inga reflektioner eller analyser, utan är 

bara en sammanställning av de fakta som samlats ihop. Forskningsrapporterna, som hade sin 

början inför lokala val 1954, är byggda på intervju- och enkätstudier, och i vissa fall har även 

studier på sammansatta grupper utförts. Numera utförs cirka 3500-4000 intervju- och 
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enkätsstudier inför och efter varje offentligt val med en ungefärlig svarsfrekvens på 75 

procent. Utifrån dessa studier skapas statistiska rapporter och vetenskapliga publikationer.
13

 

 

I antologin Regionalpolitikens geografi, i kapitlet Regionen och dess medborgare, tas 

betydelsen av utbildning upp som en viktig faktor i regioners utveckling. Där diskuteras det 

om hur ”dygdiga samhällsmedborgare” bidrar till regionens tillväxt i en sorts snöbollseffekt, 

däribland genom den kunskap och utbildning som individerna bidrar med till samhället. Desto 

mer kunskap och utbildning en region innehar desto större är chansen att företag etablerar och 

stannar kvar i regionen. Och med mer företag i en region ökar därmed även den ekonomiska 

tillväxten, vilket kan få igång en positiv spiral av regional utveckling. Kunskap innebär, enligt 

Syssner, ”ekonomisk tillväxt, produktivitet och konkurrenskraft”.
14

 I samma bok, fast i 

avsnittet Regionalpolitikens lokala utryck, förklaras det hur arbetsmarknaden har förändrats 

över tid och att bland annat utbildning idag ofta är en styrande faktor när företag söker nya 

medarbetare. Det förklaras om ”inlåsningseffekter” som innebär att exempelvis regioner kan 

få det svårare att utvecklas om inte tillgången på rätt utbildad arbetskraft finns tillgänglig 

inom en närliggande radie.
15

 

 

Forskningsrapporten Swedish Voting Behavior behandlar många infallsvinklar från både före 

och efter riksdagsvalet 2010, däribland deltagande i riksdagsvalen från 1921 fram till 2010, 

uppdelning av röster utifrån ålder och kön, andel partibytare under pågående valkampanj, med 

flera. I denna rapport har ett antal av de 39 tabeller och diagram i rapporten använts och 

studerats som stöd i analyseringsarbetet.   

 

I boken Väljare, skriven av Holmberg & Oscarsson, finns forskning om hur själva väljaren 

som individ fungerar, före, under och efter ett val. Den behandlar bland annat intressanta 

ämnen som varför någon inte vill eller orkar nyttja sin rösträtt under en valperiod, vad som 

lockar vissa väljare, okunnighet bland väljarkåren och varför vissa partiledare lockar mer än 

andra. Ett avsnitt i boken som lockade lite extra var det om röstartyper. Där beskrivs sex olika 

röstare som olika karaktärer, däribland vaneröstare, storleksröstare och medgångsröstare. Att 

vara en vaneröstare är ungefär vad det låter som, man röstar på det parti man alltid röstat på. 

                                                 
13

 Oscarsson & Holmberg (2011), sid. 1. 
14

 Syssner, Josefina (2008), Regionen och dess medborgare. I: Regionalpolitikens geografi, Andersson, Frida, 

Ek, Richard & Molina, Irene (red), sid. 45. 
15

 Nordfeldt, Marie & Stenbacka, Susanne (2008), Regionalpolitikens lokala avtryck. I: Regionalpolitikens 

geografi, Andersson, Frida, Ek, Richard & Molina, Irene (red), sid. 189f. 
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Storleksröstaren röstar på det, eller ett av de, största partierna, denna väljartyp röstar på ett 

stort parti för att många andra gör det. Det många andra röstar på kan av dessa individer 

uppfattas som att partiet vet vad det håller på med och därför får många röster. Slutligen har 

vi medgångsröstare, som röstar på ett parti för att det just nu har medgång, partiet har enligt 

denna grupp sagt och/eller gjort bra saker inom en viss tid och bör därför få dennes röst. 

Självklart finns begränsningar inom de olika grupperna för vad som är värt att rösta på, om 

exempelvis en storleksröstare sympatiserar med en borgerlig regering kommer den inte rösta 

på Socialdemokraterna bara för att de är störst, utan kommer istället rösta på Moderaterna då 

de är störst inom det blocket. 

 

De socioekonomiska variabler som står till grund till empirin i detta arbete är som tidigare 

nämnts genomsnittsinkomst, eftergymnasial utbildning och industriarbetare samt faktorn 

befolkningstäthet. Genom att kombinera dessa kan en bild av Sveriges röstberättigade 

befolkning framställas. Samtliga faktorer är en del av samhällets uppbyggnad, och skall därför 

kunna representera samtliga röstberättigade invånare. Genom att titta på befolkningstätheten 

kan det konstateras huruvida Moderaterna och Socialdemokraterna är starka respektive svaga 

i storstadskommuner, i medelstora kommuner samt mindre kommuner. Faktorerna 

genomsnittsinkomst och eftergymnasial utbildning är intressanta utifrån ett 

välfärdsperspektiv, hög inkomst och hög utbildning kan relateras till den övre medelklassen 

samt överklassen i samhället. Med variabeln industriarbetare kunde efterforskning utföras 

kring huruvida Socialdemokraterna fortfarande har stöd från arbetarna eller inte.  
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3 Kartor 

Figur 2. Kartor över Socialdemokraternas och Moderaternas mönster. 
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Figur 3. Kartor över Moderaterna, genomsnittsinkomst, eftergymnasial utbildning och 

industriarbetare. 
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Figur 4. Kartor över Socialdemokraterna, genomsnittsinkomst, eftergymnasial utbildning och 

industriarbetare. 
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Kartorna i Figur 3 och 4 påvisar de regionala mönster som finns under varje faktor. Det syns 

ett tydligt mönster att de kommuner vars invånare har högst genomsnittsinkomst och 

eftergymnasial utbildning finns i storstadsregionerna, medan industriarbetartäta kommuner 

har starkast fäste i Bergslagen och i Götaland, framförallt Småland. 

3.2 Resultatredovisning 

I detta avsnitt kommer de olika socioekonomiska faktorerna gås igenom, likaså kommer det 

ske en diskussion för en djupare förståelse om varför de olika mönstren finns eller inte finns. 

Först tas en närmre titt på befolkningstätheten som faktor, sedan genomsnittsinkomst, 

eftergymnasial utbildning och sist industriarbetare. Det är viktigt att ha i åtanke att 

Socialdemokraterna var det större partiet i riksdagsvalet 2010 när man tittar på de siffror och 

statistik som är med i detta arbete. Socialdemokraterna hade 35 % av rösterna medan 

Moderaterna fick 27,1%, se Tabell 1. 

 

Avståndet mellan densitetskategorierna i kartorna, Figur 3 och 4, är inställda för att framhäva 

de regionala skillnaderna, de är anpassade för att göra det så enkelt som möjligt att läsa av 

dem och förstå dem. I figur 2, kartor över Socialdemokraternas och Moderaternas mönster, 

har klassindelningen ställts in till samma nivåer för båda kartorna för att visa en så klar bild 

som möjligt av hur starka respektive svaga Socialdemokraterna och Moderaterna är regionalt, 

detta för att inte vinkla analysen och förvirra läsaren. 

3.2.1 Densitet 

Figur 5. Diagram om befolkningstäthet. 

Källa: SCB 
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Vid en närmare titt på Figur 5 framgår det tydligt att Moderaternas väljare finns i storstäderna, 

då diagrammet klart visar att med en ökad befolkningsdensitet sker även en ökning av 

mängden röster på Moderaterna. Trendlinjen påvisar just detta samtidigt som R
2
-värdet är på 

0,5126, vilket medför detta samband är relativt starkt. Trendlinjen lutar tämligen skarpt vilken 

betyder att antalet Moderatanhängare ökar relativt starkt med en ökad befolkningsdensitet. 

På den Socialdemokratiska sidan av diagrammet syns istället en nästintill motsatt bild. Med 

en ökad befolkningsdensitet sjunker stödet för det Socialdemokratiska partiet. Även 

trendlinjen pekar nedåt, vilket påvisar detta fenomen. Även här visar R
2
 på ett starkt samband, 

-0,4051, vilket dock är något lägre än i diagrammet för Moderaterna. Trendlinjens lutning är 

inte lika skarp som i diagrammet för Moderaterna, men den är tillräckligt skarp för att visa på 

densitetens inverkan på stödet för Socialdemokraterna. 

 

Diagrammen i Figur 5 talar sitt tydliga språk, Moderaterna är ett uppenbart storstadsparti, då 

den starkaste väljarkåren finns där. Med en ökad befolkningstäthet ökar således även rösterna 

på Moderaterna. Samtidigt finns den stereotypa tanken om arbetarpartiet Socialdemokraterna, 

som ska värna om landsbygden och arbetarna. Även denna stämpel stämmer in till stor del, 

där trendkurvan visar på en lägre sympatisering allteftersom invånardensiteten ökar. Dock 

finns i båda fallen utstickare, såsom att kommunen med högst densitet inte röstar mest på 

Moderaterna och kommun med lägst densitet inte röstar mest på Socialdemokraterna. 

Enligt forskningen från Göteborg tillhör genomsnittsväljaren hos Moderaterna yngre och 

medelklassen, medan Socialdemokraternas väljare tillhör en äldre generation.
16

 Detta kan 

förklara Moderaternas koncentration till storstäderna, enligt figurerna 2 och 5, då yngre och 

medelklass tenderar till att dra sig mot storstäderna medan äldre ofta stannar kvar på 

uppväxtsorten. 

 

Notera att y-axeln, den lodräta, i dessa diagram är logaritmiska, då värdena ökar drastiskt ju 

större en stad är. Bara skillnaden mellan Stockholm och de två övriga största städerna i 

Sverige, Göteborg och Malmö, har en skillnad på 333322 respektive 548110 invånare. För att 

snygga till skalan och göra den mer lättöverskådlig är den därmed logaritmerad. 

 

                                                 
16

 Oscarsson & Holmberg (2011) sid. 18. 
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3.2.2 Genomsnittsinkomst 

I Figur 6 finns två diagram med en jämförelse av genomsnittsinkomster bland 

förvärvsarbetare som är mellan 20 och 64 år. Med dessa diagram skapas en bild av hur 

kommuner med invånare som har högre inkomster röstar i förhållande till kommuner med 

låga medelinkomster. I det vänstra diagrammet, Moderaternas, syns ett relativt tydligt mönster 

kring trendlinjen ända fram tills de kommunerna med högst snittinkomst, då trendlinjen inte 

längre följer det typiska mönstret. Likaväl syns den motsatta trenden i Socialdemokraternas 

diagram, där de kommuner vars invånare har högst medelinkomst inte röstar på partiet medan 

de med lägre genomsnittsinkomst lägger sig på en snygg rad längs den negativt pekande 

trendlinjen. Båda trendlinjerna visar tydliga tendenser till positivt respektive negativt 

samband. Sambadet, R
2
, är i de båda fallen höga, framförallt i Moderaternas diagram. 

 

Figur 6. Diagram om genomsnittsinkomst. 

      Källa: SCB 

 

Att kommuner med många Moderatväljare har högre löner än de som har stort 

Socialdemokratiskt stöd har en förklaring i figurerna 2 och 5, där det klart syns att 

Moderaternas flesta väljare finns i de generellt högavlönade storstäderna och 

Socialdemokraternas framförallt i Bergslagen och Norrland. Även nästkommande 

socioekonomiska faktor, eftergymnasial utbildning, har sin inverkan på 

genomsnittsinkomsttrenden, då yrken som kräver eftergymnasial utbildning generellt har 

högre löner. Likaså finns ofta de yrken som kräver en högre utbildning, och således ger högre 

inkomster, i storstäder, vilket bidrar till att kartorna och diagrammen ser ut som de gör. 
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I boken Regionalpolitikens Geografi diskuterar man om regional utveckling och vad som kan 

leda till en ökad sådan. Bland annat nämns det att kunskap blir en allt starkare faktor för den 

regionala utvecklingen, där kunskapen i det långa loppet leder till ekonomisk tillväxt, 

produktivitet och konkurrenskraft.
17

 

3.2.3 Eftergymnasial utbildning 

Vidare till diagrammen om eftergymnasial utbildning, Figur 7. Här finns den sammanlagda 

beräkningen av medelnivån för utbildningsnivåer inom kommunerna. Dessa diagram är 

framtagna för att se hur vanligt det är att vara Moderat eller Socialdemokrat och samtidigt ha, 

eller inte ha, en vidareutbildning högre än gymnasienivå. Med högre än gymnasienivå avses 

eftergymnasial utbildning som är mindre än tre år, mer än tre år samt på forskarnivå. 

 

Figur 7. Diagram om eftergymnasial utbildningsnivå. 

      Källa: SCB 

 

Även här talar diagrammen sitt tydliga språk, Moderater tenderar att vara mera högutbildade 

än Socialdemokrater. I diagrammet för Moderaterna syns ett tydligt, men något utspritt, 

mönster, där de kommuner med högst utbildningsnivåer tenderar att stödja Moderaterna mer 

än Socialdemokraterna. Och trots att korrelationen i Socialdemokraternas diagram är cirka två 

procentenheter lägre än i Moderaternas så är det ännu tydligare att kommuner med lägre 

eftergymnasiala utbildningsnivåer gärna röstar på Socialdemokraterna. Även i detta fall är 

trendkurvan positiv hos Moderaterna samt negativ hos Socialdemokraterna. 

 

                                                 
17

 Syssner, Josefina (2008), Regionen och dess medborgare. I: Regionalpolitikens geografi, Andersson, Frida, 

Ek, Richard & Molina, Irene (red), sid. 45. 
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I figur 3 finns kartor där det enkelt går att se samband mellan kommuner med många 

sympatisörer av Moderaterna samt densiteten av högutbildade i landets alla kommuner. Det 

går med lätthet att påstå att de kommuner och regioner som röstar på Moderaterna även har en 

högre utbildningsnivå. Detta bör kunna förklaras på flera olika vis. Bland annat kan 

fenomenet förklaras genom att ställa sig frågan var det går att få en eftergymnasial utbildning 

och var dessa finns placerade. En högre utbildning fås genom högskola eller universitet, och 

de ligger generellt utplacerade i eller i närheten av större orter. Man kan även tänka sig att 

många stannar kvar i samma kommun efter sin utbildning för att arbeta, varpå snittet för 

utbildningsnivån i kommunen ökar ytterligare. Vid en jämförelse mellan Socialdemokraternas 

karta och kartan över eftergymnasial utbildning syns det tydligt att socialdemokratiska 

sympatisörer inte har samma närvaro i de klassiska universitetsorterna.  

 

En annan tänkbar orsak till att Socialdemokraterna inte har högre utbildningsnivåer är det 

faktum att deras väljare ofta tillhör av äldre generationer som sällan har en högre utbildning 

då detta inte behövts tidigare på samma sätt som idag.
18

 Kunskap har blivit en av de viktigaste 

faktorerna i regional utveckling, som tidigare nämndes.
19

 

3.2.4 Industriarbetare 

Figur 8 behandlar statistiken kring andelen industriarbetare i kommunerna. Ur statistiken över 

arbetsmarknadstillhörighet, såsom handel, sjukvård, transport, etc., har endast statistik 

tillhörande utvinnings-, tillverkningsindustrin samt energi- och vattenförsörjning tagits fram. 

Denna kategori i SCBs databaser representerar det som i detta arbete kallas ”industriarbetare”. 

Övriga kategorier har andra fackliga tillhörigheter, däribland Handels, Hotell & Restaurang 

och Kommunal. Som nämnts i avsnittet Avgränsningar är denna statistik ej från 2010 utan 

2007. Här görs ett antagande att det inte blivit en speciellt stor förändring mellan åren 2007-

2010. Statistiken innefattar så kallad nattbefolkning, alltså folk som befinner sig i kommunen 

nattetid. Notera att diagrammen i Figur 8 har logaritmiska y-axlar, av samma anledning som i 

analysen av densitet tidigare i arbetet. 

 

                                                 
18

 Nordfeldt, Marie & Stenbacka, Susanne (2008), Regionalpolitikens lokala avtryck. I: Regionalpolitikens 

geografi, Andersson, Frida, Ek, Richard & Molina, Irene (red) sid. 189f.   
19

 Syssner, Josefina, Regionen och dess medborgare (2008). I: Regionalpolitikens geografi, Andersson, Frida, 

Ek, Richard & Molina, Irene (red), sid. 45. 
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Figur 8. Diagram om industriarbetarnivåer. 

      Källa: SCB 

 

I diagrammen i Figur 8 finns en negativ trendkurva och en positiv, den negativa hör till 

Moderaterna och den positiva till Socialdemokraterna. Detta betyder att ju fler 

industriarbetare det finns i en kommun desto starkare Socialdemokratiskt tenderar det att vara. 

Dock är detta inte ett speciellt starkt samband, i Moderaternas fall är R
2
 endast -0,1892 och i 

Socialdemokraternas 0,1426, vilket innebär att sambandet är marginellt starkare för 

Moderaterna är för Socialdemokraterna. Därmed går det inte att dra slutsatsen att 

Socialdemokraterna är ett starkt arbetarparti då sambandet är så lågt, dessutom är sambandet 

svagare än hos Moderaterna. Detta är historiskt intressant, då Socialdemokraterna ansetts vara 

just ett arbetarparti. 

 

Samma ickesamband återfinns även i Figur 3, där Moderaternas röstdensitet jämförs bland 

annat med densiteten av industriarbetare per kommun. Det går inte att se några sammanhang 

mellan starkt rotade Moderatkommuner och att tillhöra kategorin industriarbetare. I figuren 4, 

Socialdemokraternas motsvarighet till Moderaternas Figur 3, finns framförallt ett tydligt 

sambandsmönster mellan partiet och industriarbetare, nämligen i rödröstande Bergslagen. 

Nere i Småland, där det är störst industriarbetartäthet, saknas ett tillräckligt starkt stöd för att 

kunna kopplas till Socialdemokraterna. 

 

I forskningsrapporten nämns det även att industriarbetare överlag historiskt röstat mindre än 

överklassen, samt att valdeltagandet bland dem sjunkit mer och mer över tid.
20

 Detta har 

                                                 
20

 Oscarsson & Holmberg (2011), sid. 4. 
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försämrat industriarbetarnas valstatistik då fler och fler av dem övergått till att bli så kallade 

soffliggare, alltså någon som väljer att inte nyttja sin rösträtt. 

 

På Moderaternas egen hemsida, www.moderat.se, menar man själva att de är ”vår tids nya 

arbetarparti”.
21

 Samtidigt menar Socialdemokraterna på sin hemsida, 

www.socialdemokraterna.se, att ”jobben är vår viktigaste fråga”
22

, men de skyltar inte längre 

med att vara arbetarpartiet med stort ”A”. I partiprogrammet berättas hela historien från Marx 

tid och att arbetaren alltid varit i absolut fokus, men trots detta anser de sig inte längre vara ett 

arbetarparti utan ett välfärdsparti.
23

 Detta väcker då frågan om läget har förändrats relativt 

nyligen eller om det skett över en längre tid? För att få en bild av läget vrider vi tillbaka tiden 

16 år till valet 1994. Genom att göra så kan diagrammen mellan 2010 och de nyskapade från 

1994 jämföras, analyseras och ge nya insikter. Hypotesen skulle i detta fall vara att 

Socialdemokraterna hade större stöd från kategorin industriarbetare 1994 än 2007.  

 

3.2.5 Röster då och nu 

Vid en jämförelse mellan Socialdemokraternas båda diagram i Figur 9 ser vi det motsatta 

gentemot den hypotes som lagts fram. Sambandet mellan att vara industriarbetare och rösta på 

Socialdemokraterna var inte starkare i valet 1994 jämfört med 2007, utan svagare. Visserligen 

var inte sambandet särskilt starkt 2007, 0,1426, men R
2
 i diagrammet för 1994 berättar att 

sambandet var betydligt lägre än det 2007, 0,084. Vidare till en analys av trendlinjerna i 

samma diagram, där de båda har positiv lutning. I en kommun med högre andel 

industriarbetare lutar fler åt att rösta på Socialdemokraterna. Det intressanta i detta fall är att 

trots ett ökat stöd från industriarbetarkåren från 1994 till 2007 har denna väljarkår i stort sett 

förblivit oförändrad, vilket kan ses i Tabell 1. Medeltalet för hela landet är i stort sett 

detsamma 2007 som 1994. Ungefär samma sak gäller för medianen, det vill säga det absolut 

mittersta procenttalet i serien, som har ökat med endast 0,51 procentenheter. 

Även detta är en obetydlig siffra. Dock bör det ses som intressant att både lägsta- och 

högstanivån bland Sveriges kommuner har sjunkit med 1,31 procentenheter respektive 7,16 

procentenheter. Med detta i beaktande kan man konstatera att industriarbetarkåren är 

oförändrad, eller har ökat väldigt lite, medan nivåerna sjunkit. Detta innebär att 

koncentrationen av denna grupp ökat i vissa kommuner. 

                                                 
21

www.moderat.se 2012-05-09, Vår politik. 
22

 www.socialdemokraterna.se 2012-05-09, Jobben först. 
23

 www.socialdemokraterna.se, Vad tycker Socialdemokraterna? 2012-05-09. 



20 
 

R² = 0,084 

1

10

100

0 20 40 60 80

R
ö

st
er

 %
 p

å 
So

ci
al

d
em

o
kr

at
er

n
a 

(l
o

g)
 1

9
9

4
 

Andel industriarbetare 1994 

Socialdemokraterna / % industriarbetare 
1994 R² = 0,1426 

1

10

100

0 20 40 60 80

R
ö

st
er

 &
 p

å 
So

ci
al

d
em

o
kr

at
er

n
a 

(l
o

g)
 2

0
0

7
 

Andel industriarbetare 2007 

Socialdemokraterna / % industriarbetare 
2007 

R² = 0,125 

1

10

100

0 20 40 60 80

R
ö

st
er

 %
 p

å 
M

o
d

er
at

er
n

a 
(l

o
g)

 
1

9
9

4
 

Andel industri arbetare 1994 

Moderaterna / Industriarbetare 1994 R² = 0,1892 

1

10

100

0 20 40 60 80R
ö

st
er

 %
 p

å 
M

o
d

er
at

er
n

a 
(l

o
g)

 
2

0
0

7
 

Andel industriarbetare 2007 

Moderaterna / Industriarb. % 2007 

Figur 9. Diagram över andelen industriarbetare kontra Socialdemokraterna och Moderaterna. 

      Källa: SCB 

 

I boken Väljare beskrivs en företeelse som dykt upp vid valforskning som kallas för 

vaneröstning.
24

 Detta innefattar väljare som ”röstar på det de brukar rösta på”, de skaffar sig 

alltså inte någon ny uppfattning om partiet inför varje val utan röstar som de röstat tidigare. 

Detta fenomen är något som brukar förknippas med den gamla klassiska 

partiidentifikationsmodellen, alltså att rösta på vad partiet stått för historiskt. I vårt moderna 

samhälle, med större rörlighet mellan både partier och block, har dock detta ställningstagande 

minskat. För att konstatera om det blivit någon förändring hos Moderaterna vad gäller att få 

industriarbetarnas röster mellan 1994 och 2007 tittar vi återigen på Figur 9, och denna gång 

på de två lägre diagrammen. Här finns en negativ trendkurva, vilket innebär att en kommun 

med hög koncentration av industriarbetare i mindre utsträckning röstar på Moderaterna. Detta 

återfinner vi både 1994 och 2007, utan någon större skillnad på lutning i kurvan. Fenomenet 

                                                 
24

 Holmberg & Oscarsson (2004), sid. 148f. 
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Socialdemokraterna 2010 

Socialdemokraterna 1994 / 2010 

att industriarbetarkommuner inte röstar på Moderaterna har inte heller här ett starkt samband, 

1994 var R
2
 -0,125 medan den stigit till -0,1892 år 2007. Det är ingen kraftig ökning, men den 

är större än Socialdemokraternas ökning mellan samma period. 

 

Nyfikenheten om hur kommuner röstade i riksdagsvalen 1994 gentemot 2010 skulle kunna ge 

en bild av hur lojala Moderaternas och Socialdemokraternas väljare är mot sina partier. 

Genom att ställa valresultatet i varje kommun från 1994 mot kommunernas resultat 2010 blir 

således frågan: röstar sympatisörer till ett parti 1994 på samma parti 2010? Som synes i Figur 

10 så har Moderaterna i detta fall ett relativt starkt samband, en samvariation på nästan 48%, 

vilket medför att Moderatröstare 1994 röstade troligen på Moderaterna 2010. Dock finns det 

kommuner med stor skillnad mellan de två åren, exempelvis Vellinge kommun, längst ner till 

höger i diagrammet, som hade cirka 22% Moderatstöd 1994 och nästan 60% år 2010. 

Diagrammet har en positiv trendlinje, vilket pekar mot tesen om att Moderater fortsätta rösta 

på samma parti. Här kan det ställas tre frågor gällande det högre sambandet, syns här ett 

klassiskt fall av vaneröstning, är moderaternas politik oförändrad under denna tid, eller kan 

det helt enkelt betyda att de lockar till sig samma antal väljare i varje kommun vid båda 

statistiktillfällena av en slump? I Socialdemokraternas fall i Figur 10 är det ett liknande utfall, 

kommuner med starkt Socialdemokratiskt stöd 1994 stödjer fortfarande samma parti. Men 

detta samband är inte lika starkt som Moderaternas diagram visar, här kommer R
2
 endast upp 

i en samvariation av cirka 37% vilket innebär att deras väljare inte är lika lojala som 

Moderaternas. 

 

Figur 10. Diagram över kommuners röstande 1994 och 2010. 

      Källa: SCB 
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Fram tills 1990-talet var den svenske väljaren relativt trofast till sitt parti, under de 32 åren 

mellan 1956 och 1988 steg andelen partibytare från 5,5% till 13,2%, alltså en ökning med 7,7 

procentenheter. Men mellan åren 1988 och 2010, under 22 år, steg siffran ytterligare med 8,9 

procentenheter till 22,1%.
25

 Väljaren blir alltså mindre och mindre partitrogen, över en 

femtedel av samtliga röstberättigade kunde tänka sig att byta parti inför riksdagsvalet 2010. 

Detta kan innebära både en för- och en nackdel för partierna då det uppenbarligen blivit 

enklare att få en väljare att byta riktning. Samtidigt menar Holmberg och Oscarsson i sin bok 

Väljare att  

 

”väljare röstar på partier som företräder deras intressen och värderingar. Socialt 

urskiljbara grupper av väljare röstar på partier som företräder den egna gruppens 

intressen och värderingar. Människors intressen och värderingar är produkter av deras 

sociala erfarenheter.”
26

 

 

Detta innebär att folkets intressen och problem ska styra partiernas program och lösningar på 

problem. Fler synvinklar utifrån samma bok är de om storleksröstare och medgångsröstare. 

Dessa individer har ännu enklare att byta parti att sympatisera med, då de inte helt bildar en 

egen uppfattning om vilket parti som ska få deras röst utan litar mer på hur många andra 

röstar eller hur det går för partiet just nu.   

 

I forskningsrapporten från Göteborgs universitet påvisas det att den största frågan hos väljare 

inför riksdagsvalet 2010 var vården och välfärden, följt av sysselsättningen samt skola.
27

 

Historiskt har frågor gällande jobb varit i topp, men med tiden har intresset för vård och 

välfärd ständigt ökat för att sedan gå om jobbfrågan. Frågan om jobben har ständigt varit en 

hjärtefråga, men nu verkar fokuset på jobben fått lämna plats åt den alltmer efterfrågade 

välfärden.  

                                                 
25

 Oscarsson & Holmberg (2011), sid. 6. 
26

 Holmberg & Oscarsson (2004), sid. 45. 
27

 Oscarsson & Holmberg (2011), sid. 11. 
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4 Sammanfattning och tolkning 

Genom diagrammen och kartorna har en tvådimensionell bild av de båda partierna kunnat 

levereras utifrån variablerna eftergymnasial utbildning, genomsnittsinkomster, 

industriarbetare samt befolkningstäthet, uttryckt som ett genomsnitt för varje kommun. 

Diagrammen målar upp en bild av Socialdemokraterna som ett parti där väljarna är från 

mindre och medelstora kommuner, helst då från Bergslagen och uppåt i vårt avlånga land. 

Den typiska socialdemokratiska kommunen har inte invånare med högre inkomster och de 

tenderar att inte ha en utbildning på högre nivå än gymnasienivå. Hypotesen var att partiet 

fortfarande var arbetarpartiet med stort ”A”, att de ännu hade industriarbetarna på sin sida 

precis som den bild de målat upp på hemsidan om sitt partis historia. Men så visar sig inte 

längre situationen vara, kommuner med mycket industriarbetare visar sig inte vara lojala mot 

partiet. Både diagram och karta talade sitt klara språk, sambandet mellan att vara 

Socialdemokrat och bo i en industriarbetartät kommun är lågt och regionalt finns det starka 

stödet för partiet och den stora massan av industriarbetare på olika platser i riket, med 

undantag för Bergslagen. Hypotesen formulerades om, kanske var Socialdemokraterna 

fortfarande ett arbetarparti på 1990-talet? Ytterligare jämförelser gjordes, denna gång mellan 

industriarbetarnivåer 1994 och 2007. Detta resulterade i ytterligare förvirring då stödet från 

denna väljarkår var ännu lägre vid den tidigare tidpunkten. När så tanken om vaneröstning 

slog till visade sig detta kunna stämma in till viss del när en jämförelse mellan 

socialdemokratiskt röstande 1994 jämfördes med samma partis röster från 2010. Men 

faktumet kvarstod, Sveriges klassiska arbetarparti har numera inte samma stöd längre från den 

klassiska arbetarkåren. 

 

Moderaterna, Socialdemokraternas nemesis i Riksdagen, visade upp en mer eller mindre 

motsatt bild i diagrammen och kartorna. Deras typiska kommuns snittinvånare har lite högre 

genomsnittsinkomster, läser vidare på universitet efter gymnasiet och finns framförallt i 

storstadsregionerna. Inte heller Moderaterna visade sig dra åt sig industriarbetarnas röster i 

några större mängder, dock var sambandet mellan att vara Moderat och industriarbetare något 

högre än hos Socialdemokraterna i riksdagsvalet 2010. Även i Moderaternas fall gjordes en 

jämförelse mellan 1994 och 2007 års statistik kring industriarbetarnas val av parti, vilket 

ledde till samma resultat som hos Socialdemokraterna: industriarbetarkommuner röstade 

mindre på Moderaterna 1994 än de gjorde i det senare fallet, sambandet var starkare 2007 än 

1994. I fallet om eventuell vaneröstning stod det klart att Moderatröstande kommuner 1994 
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röstade relativt likartat 26 år senare. Med ett högt samband går det att fundera på huruvida 

Moderaternas politik förblivit oförändrad över tid, om många av väljarna är vaneröstare eller 

om statistiken över de två mättillfällena helt enkelt är väldigt lika varandra. 

4.2 Slutsatser och diskussion 

Det märks att Socialdemokraterna och Moderaterna är varandras motpoler. I informationen 

om deras historia på respektive partis hemsida klagas det mycket på hur illa allting var när de 

kom till makten, hur partiet som haft regeringsposten innan nästintill förstört Sverige på ett 

eller annat sätt. Ofta beskrivs gärna situationen som katastrofal, och båda partierna använder 

sig av den exakta frasen ”lämnat efter sig en ekonomi i fritt fall” på sina internetsidor om 

partiernas historia. 

 

Som framgår av avsnittet Resultat är Socialdemokraterna är ett parti som är starkast utanför 

storstädernas murar, framförallt har de starka regionala fästen i Bergslagen och i Norrland. I 

frågan om densitet visar det sig alltså att väljare i mindre och medelstora kommuner röstar 

mer socialdemokratiskt än väljarna i storstadskommuner. Inte heller i kommuner där den 

eftergymnasiala utbildningen har ett högt genomsnitt finns ett starkare stöd för partiet. Hand i 

hand med hög utbildning går hög medelinkomst, då arbeten som kräver högre utbildning 

också i regel har högre löner. Att denna statistik går emot Socialdemokratiskt starka 

kommuner är därför logiskt. Det mest intressanta i analysen var att industriarbetartäta 

kommuner inte röstar så mycket på Socialdemokraterna som man skulle kunna tro. 

Socialdemokraterna har på sin hemsida och på sidor om partiets historia många gånger 

framhävt att de är ett parti som tar arbetarnas ställning, men statistiken stödjer inte längre 

detta. När sedan analysen av jämförelsen mellan 1994 års röstningsstatistik ställdes mot 2007 

blev resultatet oväntat att sambandet mellan socialdemokratröstande och industriarbetartäta 

kommuner stigit med nästan 6 procentenheter. 

 

Historiskt har Socialdemokraterna varit ett arbetarparti, men denna studie visar att så inte 

längre är fallet. Men vad kan orsaken till detta vara? Har kanske Socialdemokraterna inte 

lyssnat på sina väljare tillräckligt för att nå bättre valresultat? Eller har Moderaterna lyssnat 

över gränserna och lockat över väljare från att tänka rött till att tänka blått? Det får heller inte 

glömmas bort att riksdagen numera innehåller sex andra partier förutom de som förekommit i 

detta arbete, även de kan ju ha lockat över väljare till sina partier. 
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Men betyder detta att Socialdemokraterna övergett sin klassiska roll som arbetarparti? Eller 

innebär det helt enkelt bara att bilden av en industriarbetare sakta håller på att suddas ut?  

Har den klassiska arbetaren bytts ut efter hand som samhället har utvecklats och gått vidare 

från industrisamhälle till tjänstesamhälle? Kanske har den klassiske arbetaren förflyttats från 

industrin till att förmedla tjänster, har den kanske förvandlats till en städare som utför 

hushållsnära tjänster eller en säljare som står i en galleria och jobbar på provision? Har 

industrisamhällets damm och smuts anpassats efter tjänstesamhällets framfart och helt enkelt 

succesivt bytts ut mot receptionistuniformer och städmaskiner? 

 

Tanken om denna övergång är tänkvärd, idag är troligen den klassiske Arbetaren 

svårdefinierad. Definitionen har antagligen blivit så luddig att det inte längre går att peka ut 

vilka sorts arbeten som ingår i begreppsförklaringen, det är nog upp till var och en att bedöma 

om man tillhör kategorin Arbetare eller inte. Arbetaren kan lika väl sitta i en telefonsupport, 

jobba på kraftverk eller plockar varor i en mataffär. Är det kanske därför riksdag och regering 

sällan pratar om arbetaren, utan hellre pratar om hela arbetsmarknaden, just för att den är 

svårdefinierad?  

 

I ett vidare perspektiv bör det även has i åtanke att riksdagen såklart inte endast består av 

Socialdemokraterna och Moderaterna. Inför riksdagsvalet 2010 fanns det fem partier i 

riksdagen som även de slogs om väljarnas röster, och efter valet skrevs det historia då 

ytterligare ett parti fick tillträde till riksdagen. Dessa sex partier har samma bas av väljare att 

få röster från, vilket betyder att om ett parti ska få mer röster måste ett annat få mindre. Enligt 

den tidigare forskningen från Göteborgs universitet blir väljarna mindre och mindre 

partitrogna, kortsiktiga lösningar lockar mer och mer hos väljarna och valslutspurtens så 

kallade ”valfläsk” får allt mer betydelse i jakten på röster. Men vad kan detta få för 

konsekvenser på framtida val? Ska alla partier, även de största, börja vara oroliga över 

eventuellt kraftiga skillnader i opinionsunderökningarna? Bör tiden mellan riksdagsvalen ökas 

eller minskas för att motverka att kortsiktiga lösningar tar över i allt för stora drag? Genom att 

bilda allianser ökar de allierade partiernas chans till att hamna i regeringen, men ur en 

demokratisk synvinkel kan detta uppfattas som att individens röst ”kastas i sjön” då ett större 

parti inom alliansen ändå hamnar på tronen. Många väljare klagar på att det bara finns två 

saker att rösta på numera, antingen röstas det på den blåa eller den röda alliansen. Bör därför 

en gräns dras för hur mycket partier går skapa allianser för att hindra att Sverige övergår till 

ett tvåpartisystem? 
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Det finns många frågor som kan diskuteras inom detta ämne, många fler än vad som kan tas 

upp i detta arbete. Med detta arbete väcks ytterligare frågor om regioners uppbyggnad och 

utveckling, samt hur detta avspeglas på röstningsmönstren i riksdagsvalen. Vidare forskning 

är självklart alltid intressant och nödvändig, utveckling och forskning har ofta historiskt gått 

hand i hand. 

4.3 Avslutande diskussion 

Då denna uppsats utförts under en begränsad period och med begränsade medel kunde det ej 

ske en ytterligare fördjupning inom ämnet. Därför vill jag här lägga fram förslag på vad som 

skulle kunna vara intressanta faktorer att gräva vidare i. 

 

För det första vore det intressant att utföra en liknande studie kring de återstående stora 

partierna Centerpartiet, Miljöpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och 

Sverigedemokraterna, då denna uppsats endast berört Socialdemokraterna och Moderaterna. 

För det andra skulle uppsatser även kunna fördjupas i andra, mindre ämnen. Det skulle kunna 

vara kombinationen Sverigedemokraterna och invandring, Moderaterna och nystartade 

företag, och så vidare. Möjligheterna till att analysera partiers intresseområden och verkliga 

utfall är nästintill oändliga. Med detta vill jag uppmuntra studenter och forskare på alla nivåer 

att undersöka läget inom politikens alla områden. Fast varför sluta där? Även andra funktioner 

i samhället går att ställa mot varandra och skapa liknande analyser, det behöver inte vara på 

nationell eller regional nivå, lokala företeelser och beslut kan kanske vara ännu mer 

intressanta beroende på ämne och person.  
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