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Figuren visar valresultaten för Socialdemokraterna historiskt (med röd linje). Lila linje visar kubisk
kurvestimering. Gröna och blå linjerna visar de 95-procentiga konfidensintervallen för estimeringen.
Den svarta lodräta linjen visar valåret 2022. Den svarta vågräta linjen visar det estimerade
valresultatet för Socialdemokraterna i valet 2022, dvs. ca. 23,5 procent.  

I mi� blogginlägg på valdagen, som lades upp innan de preliminära resultaten från VALU
började komma in, angav jag: ”Som jag skrev på dagen för e� år sedan ger en (kubisk)
extrapolering e� troligt värde av ca 28 procent med en felmarginal på 5 procent”. Det var
på pricken, eftersom det slutliga resultatet som just nu publicerades blev 28,26 procent.
Extrapoleringen hade jag gjort inför en eftervalspanel på Högskolan i Halmstad redan i
september 2014. Man ser också a� de två sista valen faktiskt hamnar över
kurvestimeringen; Löven tycks faktiskt vara en valvinnare, trots a� röstetalen är historiskt
låga.

Det tog mig någon timme a� knåpa ihop analysen med siffrorna från valmyndigheten.  Jag
gjorde det utan statligt forskningsanslag, till skillnad från valforskarna inne i Göteborg som
ännu inte efter alla dessa år av ska�efinansierad valforskning har gjort någon prediktion.

Jag kan också redan nu ange det troliga värdet för Socialdemokraterna i valet 2022: ca 23,5
procent (se figuren ovan, med konfidensintervall angivna).

Många ser säker den här typen av prognostisering som tvivelaktig verksamhet
vetenskapligt. Är den rä� skulle ju partiet gå under valåret 2030. Men det kanske partiet
faktiskt gör. Forskningen har ju här inte sanningen på förhand, bara en bä�re kunskap än
sist (Groucho Marx-principen). Kurvestimering är ingen kristallkula. Det är e� sä� a�
förstå de historiska trendernas betydelse bortom valdeba�ers opinionssvängningar.
Anledningen a� det fungerar på bra på Socialdemokraterna är a� de är en demografiskt
relativt sammanhållen grupp under lång tid som är identifierade med si� parti, och fler har

å id illk i Ö i i i å i M jli k

https://evolutionarypoliticalscience.wordpress.com/2018/09/09/hur-demokratiskt-ar-sverige/
https://www.val.se/valresultat/riksdag-landsting-och-kommun/2018/valresultat.html
https://evolutionarypoliticalscience.wordpress.com/2018/09/09/hur-demokratiskt-ar-sverige/


gå� ur tiden än tillkommit. Övriga partier är inte på samma sä� partitrogna. Möjligen kan
SD ha en liknande demografi i framtiden.

Eftersom den slutliga mandatfördelningen låter vänta på sig lite till kan jag inte beräkna
demokratinivån (Vanhanenindex) slutligt än.

Återkommer med det.
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Lägg till kommentar

1. Per Lundberg skriver:
september 17, 2018 kl. 9:40 f m Redigera
Gra�is Mikael – snyggt! 
Men det var ju som sagt bara en extrapolering av en statistisk trend, inte e� resultat av
en analytisk modell. Men intressant är det och än mer intressant är a� ingen sysslar
med sådant här mer än du. 
A� socialdemokratin fick ökande stöd under förra århundradets första hälft är kanske
ganska lä�förklarat. Men varför nådde den toppen när den gjorde? Det var ju långt
innan det gamla industrisamhället började dö ut på sådär 1980-talet.

Svara

https://evolutionarypoliticalscience.wordpress.com/author/mikaelsandberghhse/
https://wordpress.com/comment/evolutionarypoliticalscience.wordpress.com/98
https://evolutionarypoliticalscience.wordpress.com/2018/09/16/prognosen-for-socialdemokraternas-valresultat-2018-var-mitt-i-prick/?replytocom=98#respond


1. Mikael Sandberg skriver:
september 17, 2018 kl. 11:10 f m Redigera

Hej! Ja EN klassisk förklaring till Erlanders toppnotering 1968 var ju a� det var två
veckor ca efter Sovjets invasion av Tjeckoslovakien. Precis som under kriget, leder
nationell sammanhållning till e� ökat stöd för ledande partiet. Men fler förklaringar
finns ju. Det gamla gardet levde. Det tar demografiskt tid för e� skifte i flocken.:)

Svara
2. Per Lundberg skriver:

september 18, 2018 kl. 12:51 e m Redigera
Ja, jag såg fel i diagrammet (fick för mig a� den var tidigare) och tänkte inte efter.
Toppen, alltså toppen på den anpassade funktionen ligger ju mellan 1950-55 och 1970,
typ, d.v.s. under den stora uppbyggnaden av efterkrigstidens socialdemokratiska
välfärdsstat. Det var goda tider, senmoderniteten bryter in och S kunde vara en garant
för en långtgående fördelningspolitik. Sedan blir det som sagt lite demografisk
eftersläpning och (ny)liberalismen får fotfäste.

Svara
1. Mikael Sandberg skriver:

september 18, 2018 kl. 2:30 e m Redigera
Ja, det är lä� a� se fel i figurer, speciellt när fonten är så liten som den måste vara för
a� få med alla valår på x-axeln. Med årets resultat inkluderat i beräkningen (enligt G
Marx’ princip) ger en kubisk modell nu faktiskt e� röstetal för SAP=-17740,997 
+13,59*år-1,17E-6***år med följden a� det år då SAP faller under 4%-spärren är först
2044 (R2=0,814) . Se där en förbä�rad prognos för partiets överlevnad. Men man står
ändå inför e� accelererat fall, som i början av bergochdalbanans hisnande brant. 
Mikael

Svara
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