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Abstract 

Socialdemokraterna har inte längre samma övertag i svensk politik som man haft tidigare och 

därmed har partiernas väljargrupper förändrats på senare år, exempelvis har Moderaterna gjort stora 

valframgångar vid valen 2006 och 2010. Väljarbeteende är ett inom statsvetenskapen ofta undersökt 

forskningsområde och vanligast är att analyser görs på individnivå. Kandidatuppsatsen har 

ambitionen att göra analyser på aggregerad nivå och analysen kommer att fokuseras mot röstande 

på Socialdemokraterna och Moderaterna på kommunnivå. Avsikten är att mer specifikt analysera 

data på kommunnivå för att bidra till ansatser i valforskningen som ägnar uppmärksamhet åt data på 

aggregerad nivå. Tidigare forskning visar att socialt urskiljbara grupper av väljare röstar på partier 

som företräder denna grupps intressen och värderingar. Utifrån detta och med stöd i tidigare 

forskning utnyttjas teorier om hur de sociala grupperna, högutbildade, lågutbildade, arbetslösa, 

högsta medelinkomsttagare och utrikes födda röstar. Analysen genomförs med hjälp av deskriptiv 

statistik där medelvärdesanalyser gjorts för att kunna utläsa skillnader i röstandet på 

Socialdemokraterna och Moderaterna i olika typkommuner. Resultaten i typkommunerna relateras 

till röstande i hela riket. Resultatet visar att kommuner som har en hög andel av personer med hög 

utbildning, hög medelinkomst och som har en relativt hög andel utrikes födda leder till ett starkare 

röststöd för Moderaterna och ett svagare röststöd för Socialdemokraterna. Det förhåller sig tvärtom 

när det gäller kommuner som har en hög andel personer som är arbetslösa och med en hög andel 

lågutbildade. Resultaten som presenteras i kandidatuppsatsen avviker endast marginellt från de 

slutsatser som framkommit i tidigare valforskningsanalyser som gjorts för de tre senaste valen. I 

någon mån avviker analysen av röstandelar i kommuner med hög andel utrikes födda med de 

resultat som framkommit i tidigare forskning. 

 

Nyckelord: väljarbeteende, sociala grupper, sociala trycket, Socialdemokraterna, Moderaterna. 
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1. Inledning 

 

Väljare lägger sina röster på partier som företräder deras intressen och värderingar. Våra sociala 

erfarenheter styr i hög grad de intressen och värderingar som vi har. Socialt urskiljbara grupper av 

väljare röstar på partier som företräder denna grupps intressen och värderingar (Oscarsson & 

Holmberg 2003:141). Lazarfelds citat är en bra sammanfattning och grund för hur väljarbeteende 

kan förklaras. 

”Hur en människa tänker politiskt beror på hur hon lever socialt. Sociala omständigheter bestämmer politiska 

preferenser” (Holmberg 2000:59). 

Väljarbeteende är ett område som det ofta forskas om inom statsvetenskapen. Det har gjorts och 

görs fortfarande många undersökningar på individnivå om väljarbeteende och hur olika sociala 

grupper tenderar att rösta. Riksdagsvalen i Sverige år 2006 och 2010 var båda historiska val. 

Moderaternas valframgångar år 2006 är en av de största förändringarna som skett från ett val till ett 

annat i Sverige. De lyckades öka andelen röster med +10,9 procentenheter. Valet 2010 var historiskt 

då det aldrig tidigare i Sverige ställts två så tydliga regeringsalternativ mot varandra. År 2004 

bildades Alliansen där Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna ingår och i 

slutet av år 2008 bildades De rödgröna, ett samarbete mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet 

och Miljöpartiet. För första gången i svensk historia fick väljare ta ställning till två redan på förhand 

bildade regeringsalternativ (Oscarsson & Holmberg 2013). I och med att Socialdemokraterna inte 

längre har samma övertag över svensk politik har partiernas väljargrupper förändrats. 

Gruppintressen och väldefinierade sociala skiljelinjer har inte längre samma betydelse i partiernas 

konkurrens om allt rörligare och självständiga väljare (Ibid 69). Vi kommer i denna kandidatuppsats 

att utgå från fyra typkommuner, arbetslöshetskommunerna, invandrarkommunerna, 

utbildningskommunerna (två kategorier) och högsta medelinkomstkommunerna, för att jämföra hur 

röstandet skiljer sig i dessa kommuner jämfört med riksgenomsnittet. Typkommuner utgörs av de 

25% av Sveriges kommuner som har den respektive högsta andelen arbetslösa, högutbildade, 

lågutbildade, utrikes födda och högsta medelinkomsten. 

 

Forskningen på individnivå visar att arbetslösa, lågutbildade och utrikes födda väljare i större 

utsträckning röstar på Socialdemokraterna, detta är grupper inom vilka Moderaterna lyckats sämre 

(Statistiska centralbyrån 2011:8). Moderaterna har i de senaste valen istället haft ett starkt övertag 

bland höginkomsttagare till skillnad från Socialdemokraterna som har sitt svagaste stöd i denna 

inkomstgrupp (Oscarsson 2012). Detsamma gäller för högutbildade som höginkomsttagare och 

sannolikheten att rösta på ett borgerligt parti ökar med en längre utbildning, därmed har 
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Socialdemokraterna istället ett övertag bland lågutbildade med endast grundskoleutbildning (Hagevi 

2011:219). Människor som lever i sammanhållna miljöer tenderar att utveckla samhörighetskänslor 

och politiska traditioner som strukturerar hur de röstar. Den grupptillhörighet man har utövar ett 

tryck som gör att väljare röstar efter sitt sociala egenintresse utan att alltid veta om det (Holmberg 

2000:59f.). Det sociala trycket försöker förklara hur den sociala kontakten mellan människor 

påverkar hur de väljer att rösta utifrån hur andra i ens omgivning röstar. Den personliga kontakten 

med andra individer skapar det sociala trycket. Det är informationen från andra individer i samma 

samhälle som påverkar den enskilde individen (Håkansson 1992:36&100). Det betyder att det i 

områden med en hög andel av en social grupp kan påverka andra individer att rösta på ett parti som 

de annars kanske inte skulle ha röstat på då det uppstår ett tryck även mot andra individer som 

tillhör andra sociala grupper. Vi vill med vår kandidatuppsats undersöka om det i kommuner, som 

kännetecknas av höga andelar arbetslöshet, låga respektive höga andelar gällande utbildningsnivå, 

höga andelar utrikes födda och hög medelinkomst kännetecknas av ett annorlunda röstande (på 

Moderaterna och Socialdemokraterna i riksdagsvalen 2002, 2006 och 2010) jämfört med hur det ser 

ut i riket som helhet. Om vi kan notera stora skillnader mellan röstandet i våra typkommuner och 

röstandet i riket kan detta vara ett uttryck för ett socialt tryck som påverkar röstandet. 

 

1.1 Problemformulering 
 
Vår kandidatuppsats problemområde handlar om att studera väljarbeteende på aggregerad nivå. 

Utifrån teorier som har med det sociala trycket och den sociologiska modellen att göra ämnar vi 

studera huruvida människor formar sitt röstande efter den miljö eller samhällssituation de lever i. 

Uppsatsens inomvetenskapliga problemformulering handlar om att försöka visa på värdet av att 

göra analyser av väljarbeteende inte bara på individnivå utan även på aggregerad, i vårt fall på 

kommunnivå. Då den dominerande mängden av tidigare forskning är på individnivå får man, enligt 

vår uppfattning, bara en del av förståelsen kring väljarbeteende. Vi hoppas därför att vår studie ska 

kunna utgöra en grund för fortsatta och fördjupade analyser av väljarbeteende på aggregerad nivå.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med kandidatuppsatsen är att beskriva och analysera valresultaten för Socialdemokraterna 

och Moderaterna i ett antal kommuner som har en speciell social sammansättning. Det gäller 

kommuner som har en hög arbetslöshet, hög andel utrikes födda, hög andel lågutbildade, hög andel 

högutbildade samt kommuner med en hög medelinkomst. Undersökningen behandlar de tre senaste 
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valen för att kunna identifiera de förändringar som skett samt jämföra våra resultat med den tidigare 

forskningen på individnivå. Genom att som vi studera väljarbeteende på kommunnivå med 

aggregerad data hoppas vi kunna göra bilden av svenskt väljarbeteende mer nyanserad. 

 

Våra frågeställningar är således: 

1. Hur stor andel av rösterna i våra typkommuner fick Socialdemokraterna och Moderaterna 

vid riksdagsvalen 2002, 2006 samt 2010? 

2. Vilka förändringar i röstandet på Socialdemokraterna och Moderaterna kan noteras i 

typkommunerna från valet 2002 till 2010? 

3. Hur kan resultatet från ovanstående frågeställningar på aggregerad kommunnivå tolkas 

utifrån resultaten från tidigare analyser presenterade inom svensk valforskning (på 

individnivå)? 

 

1.3 Avgränsning 
 

I denna kandidatuppsats har en del avgränsningar fått göras. Tiden vi haft på oss har varit en av 

anledningarna till att vi valt de variablerna som vi gjort. Det finns många sociala grupper som vi 

hade tyckt varit intressanta att undersöka men som är mer problematiska. Till exempel så hade 

betydelsen av yrkestillhörighet, om man bor på landsbygd eller tätort, vilken typ av utbildning man 

har osv. också varit intressanta att studera. Sambandet mellan klass och hur vi röstar är ett av 

områdena som undersöks mest inom svenskt väljarbeteende. Det finns en viss problematik i detta då 

klasstillhörigheten idag inte är lika tydlig som den var förr. En definition på olika klasser är vilken 

utbildning människor har, något som gör det möjligt att undersöka på kommunnivå. Problematiken i 

det är att en viss utbildning inte alltid gör att man har ett visst jobb. En person med 

”arbetarutbildning” kan jobba som tjänsteman och vice versa. En annan definition på klass är 

facklig tillhörighet, något som är problematiskt att få tag i på kommunnivå med tanke på att inte alla 

förvärvsarbetande är medlemmar i en fackförening. Med detta som bakgrund har vi valt att utgå 

från hög medelinkomst för att få med en variabel om ”klasstillhörighet”. Vidare avgränsningar som 

vi gjort är antalet beroende variabler. Vi har endast valt ut andelen röster på Moderaterna och 

Socialdemokraterna men eftersom Alliansen bildades inför valet 2006 och De rödgröna inför valet 

2010 hade det varit extra intressant att undersöka andelen röster på samtliga partier med våra 

sociala grupper. Ser vi ett minskat röststöd för Moderaterna inom en typkommun hade det kanske 

istället funnits ett ökat röststöd för Folkpartiet. Det skulle kunna betyda att väljarna stannat kvar 

inom samma politiska ”block”. Vid 2010 års val utökades antalet riksdagspartier till åtta stycken då 
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Sverigedemokraterna tog sig in i riksdagen och det hade därmed varit intressant att undersöka deras 

väljargrupper även på kommunnivå. 

 

1.4 Disposition 
 

Upplägget i denna kandidatuppsats kommer att se ut på så vis att vi i kapitel 2 börjar med att 

presentera tidigare forskning inom området svenskt väljarbeteende för de tre senaste riksdagsvalen, 

och som handlar om de sociala grupper som vi valt att undersöka. Därefter kommer vi, i kapitel 3, 

in på de teorier vi kommer utgå från och som hämtats från den tidigare forskningen. I teorikapitlet 

ges operationella begreppsdefinitioner för att göra våra variabler mätbara. Kapitel 4 är ett 

metodkapitel som inleds med vårt urval där vi motiverat de val vi har gjort, därefter presenterar vi 

den metod vi använt för vår undersökning, följt av en beskrivning av materialet samt diskussion 

gällande validitet och reliabilitet. Kapitlet som följer därefter är det 5:e där vi presenterar 

undersökningens resultat av de statistiska medelvärdesanalyserna och en förklaring av det statistiska 

tillvägagångssättet. I kapitel 6, analys och slutsats, besvarar vi uppsatsens frågeställningar och 

analyserar resultaten. Slutligen kommer vi till kapitel 7 som är ett diskussionskapitel där vi 

diskuterar den analys och de slutsatser vi kommit fram till i föregående kapitel. I detta kapitel 

behandlas även frågan om fortsatt forskning där vi ger förslag på hur man eventuellt kan utveckla 

denna studie i andra typer av analyser. 
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2. Tidigare forskning 
 

I kapitlet nedan följer tidigare forskning om den sociologiska modellen och det sociala trycket samt 

valforskning som har studerat samma sociala grupper som vi gjort samt forskning. Forskningen 

berör de tre senaste riksdagsvalen eftersom det är dessa vi själva ämnar undersöka. Vi har främst 

utgått från forskning gjord av två av Sveriges främsta valforskare, Sören Holmberg och Henrik 

Oscarsson, men har även utnyttjat en del andra forskare inom området. Samtliga forskningsstudier 

som presenteras är gjorda på individnivå. Enda sedan riksdagsvalet 1956 har Statistiska 

centralbyrån och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet genomfört 

intervjuundersökningar av ett urval från de röstberättigade. De svenska valundersökningar utgör 

tillsammans med den motsvarande amerikanska undersökningsserie, som dock är lite äldre, ett av 

de mest omfattande surveymaterialet i världen för systematiska studier inom väljarbeteende. De 

flesta av undersökningar görs på ett tidsjämförande sätt med data som sträcker sig så långt bakåt 

som det är möjligt, ofta till 1950-talet. Tidigare när man utförde undersökningarna genomfördes 

dessa vanligtvis genom besöksintervjuer men numera genomförs undersökningarna lättast med 

hjälp av telefonintervjuer eller enkäter med ett urval på ett par tusen personer (Oscarsson & 

Holmberg 2003:132).  

 

2.1 Den sociologiska modellen 

 

I boken Välja parti citerar Sören Holmberg Lazarfelds klassiska utrop ”Hur en människa tänker 

politiskt beror på hur hon lever socialt. Sociala omständigheter bestämmer politiska preferenser” 

(Holmberg 2000:59). Grupptillhörighet och socioekonomiska levnadsomständigheter strukturerar 

väljarnas röstande och kopplingen mellan social tillhörighet och partival uppkommer enligt 

modellen genom tre olika processer. Den första är en politisk process som innefattar en politisering 

via partier av olika sociala gruppers frågor och problem, där politiska partierna formulerar program 

och intar ståndpunkter som representerar olika gruppers intressen. Den andra processen är den 

psykologiska och innebär att väljare försöker vara rationella och röstar på partier som står för deras 

dominerande socioekonomiska egenintressen. Slutligen har vi den sociologiska processen, vilken 

kan ses som ett komplement till den psykologiska, och förutsätter inte att väljarna röstar medvetet 

rationellt utifrån sitt sociala egenintresse utan det kan uppstå ett samband mellan gruppval och 

partival ändå. Människor som tillhör olika socioekonomiska grupper tenderar inte bara att ha delvis 

skilda intressen utan lever också i olika miljöer. Människor som lever i sammanhållna miljöer 
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tenderar att utveckla samhörighetskänslor och politiska traditioner som strukturerar hur de röstar. 

Den grupptillhörighet man har utövar ett tryck som gör att väljare röstar efter sitt sociala 

egenintresse utan att alltid veta om det. Frånvaro av samband mellan partival och grupptillhörighet 

kan bero på att det inte finns någon samhällsmotsättning eller relevant intresse kopplat till gruppen i 

fråga. Det kan också vara så att gruppens väljare inte lyckats manifestera sitt egenintresse 

tillräckligt sammanhållet på valdagen eller att partierna helt enkelt inte politiserat gruppens frågor 

(Holmberg 2000:59f.). 

 

2.2 Det sociala trycket 
 

Det sociala trycket försöker förklara hur den sociala kontakten mellan människor påverkar hur de 

väljer att rösta utifrån hur andra i ens omgivning röstar. Teorin kring sociala trycket har en lång 

tradition sedan Herbert Tingstens undersökning från valet 1932. Han var först med att formulera 

den grundläggande lagen om det sociala trycket som fick en framträdande roll kring debatten om 

förklaringarna till socialdemokratins styrka i Sverige (Håkansson 1992:99f). Håkansson utgår bland 

annat från Tingsten och lyfter i boken Konsten att vinna ett val fram exemplet att väljare i ett 

arbetarområde har större benägenhet att rösta på Socialdemokraterna jämfört med ett 

medelklassområde. En dominerande samhällsgrupp antas ha en kraftig påverkan, inte bara på sina 

medlemmar, utan också på andra inom detta område (Ibid 36). Det betyder att väljare som tillhör en 

viss social grupp inte bara påverkar andra väljare som tillhör samma sociala grupp utan utövar även 

ett tryck på andra individer som lever i samma sammanhållna sociala miljö. På så vis kan de även få 

andra att rösta på ett parti som de annars kanske inte skulle ha gjort. Det finns tre olika förklaringar 

som genomsyrar det sociala trycket. Den första som är partiaktivitet inte är relevant för vår studie 

då det inte ämnar det vi vill undersöka. Ett partis kampanjaktiviteter i ett samhälle fungerar som en 

funktion för deras tidigare valresultat och genom en intensiv kampanj betyder ännu fler röster. 

Genom de överlägsna kampanjaktiviteterna hos majoritetspartiets partiorganisation skulle alltså det 

påverka individer med minoritetsåsikter att ändra sig. Den andra förklaringen är motiverad 

konformitet som bygger på Campbells tankegångar om att människor identifierar sig med det 

samhälle de lever i och antar de dominerande värderingarna som finns i detta samhälle. 

Omgivningen skapar en psykologisk samhörighetskänsla vilket gör att väljare röstar efter 

upplevelser av den lokala politiska normen. Tredje förklaringen är social interaktion där den 

personliga kontakten med andra individer som skapar det sociala trycket. Det är informationen från 

andra individer i samma samhälle som påverkar den enskilde individen. En individ kan bli påverkad 

av omgivningen även om denne inte är manad att anpassa sig till de lokala normer eller ens känner 
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till normerna som finns. Det räcker därför att individen är utsatt för den personliga påverkan som 

den sociala interaktionen utsätter denne för (Ibid 100).  

 

2.3 Utrikes födda 
 

Att studera invandrare som en väljargrupp är en ganska ny dimension inom svensk valforskning. 

Arbetskraftsinvandring, flyktingströmmar och anhöriginvandring har gjort att en allt större andel av 

medborgarna i det svenska samhället har en utländsk bakgrund. Andelen som är födda utomlands 

har dubblerats sedan 1970, vilket även leder till att allt fler som är födda i Sverige har två föräldrar 

som är födda utomlands. Det finns flera olika aspekter av invandrarskap som kan tänkas påverka 

väljarens partival. Dels kan det vara faktorer som har sin grund i ursprungslandet, men också 

faktorer som är kopplade till erfarenheter i Sverige. Erfarenheter från andra politiska system kan få 

konsekvenser, dels genom att den övergripande bedömningen av det svenska politiska systemet och 

hur väl detta funderar, men också för ett genomslag i sakfrågor som härstammar från politisk 

socialisation i invandrarnas ursprungsland kan ha betydelse (Hagevi 2011:269ff.). Förhållanden 

kopplade till etnicitet kan ha en betydelse för identifikation med samhällsgrupper, värderingar och 

åsikter i sakfrågor. Det kan vara problematiskt att studera just invandrares väljarbeteende då de inte 

är en enhetlig grupp utan en grupp med ytterst skiftande erfarenheter och livsomständigheter. 

Undersökningen som presenteras i boken bygger på ett svagt underlag men visar att invandrare 

oftare röstar på De rödgröna och då främst Socialdemokraterna, än på Alliansen (Ibid 273f.).   

 

Holmberg och Oscarsson har sammanställt en valundersökning för 2002 års val i samarbete med 

Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet och Statistiska centralbyrån. Där framgår 

det att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är de partier som har starkast stöd från svenska 

medborgare med utländsk bakgrund. Undersökningen visar att närmare tre fjärdedelar av de 

personer som vuxit upp utanför Norden röstar på Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet och ännu 

högre är siffran för personer som vuxit upp utanför Europa. Stödet för de borgerliga partierna är 

mycket svagt bland personer som vuxit upp utanför Europa, i valet 2002 var det endast nio procent 

av dessa som röstade på Moderaterna (Oscarsson & Holmberg 2003:160). Av de utrikes födda var 

det tolv procent under 2010 års val som var röstberättigade. Socialdemokraterna utgjorde ett av två 

partier som hade ett strategiskt övertag bland svenska medborgare med utländsk bakgrund i valet 

2010, dock kan man se att skillnaden inte är lika stora som 2002 och 2006. Alliansen hade 36 

procent stöd från utrikes födda i valet 2010 (Oscarsson & Holmberg 2013:99). 
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2.4 Utbildning 
 

Vilken påverkan graden av utbildning har på vilket parti man röstar på är något som undersöks 

ganska flitigt. Den tidigare forskningen visar att sannolikheten att rösta på ett borgerligt parti ökar 

med en högre utbildning. Utbildning genererar ofta i ett mer kvalificerat arbete med en högre 

inkomst. Välställda människor anser sig gynnas mer av att rösta på ett borgerligt parti. En förklaring 

till detta skulle kunna vara att utbildning leder till kunskap och därmed även bättre politisk kunskap 

som i sin tur leder till att man blir mer insatt i olika frågor det finns att ta ställning till. Detta är dock 

ett kontroversiellt påstående. En annan förklaringsfaktor kan vara att de som har en hög utbildning 

ofta även har högutbildade föräldrar och har på så sätt andra förutsättningar från början. Det skulle i 

så fall betyda att graden av utbildning inte skulle ha så stor påverkan på hur vi röstar. Något som är 

säkert är i alla fall att det politiska deltagandet ökar med en tilltagande utbildningsnivå (Hagevi 

2011:219ff.) 

 

Socialdemokraterna har starkast stöd bland lågutbildade väljare och Moderaterna starkast stöd bland 

högutbildade väljare (Oscarsson & Holmberg 2003:158). Människors utbildning är starkt knutet till 

vilken position på arbetsmarknaden denne erhåller. Socialdemokraterna var under 2006 års val 

underrepresenterade bland högutbildade med universitetsexamen medan Moderaterna var 

överrepresenterade inom samma grupp. Socialdemokraterna står starkast inom den grupp som 

representerar obligatorisk skola kortare än nio år som högst uppnådd utbildning med 54 procent. I 

gruppen med långa universitetsutbildningar, som är längre än två år, röstade 21 procent på 

Socialdemokraterna. Andelen svenskar som har en universitet-/ högskoleexamen har ökat markant 

och svenskar sitter generellt mer i skolbänken och blir idag mer specialiserade. Sambandet mellan 

utbildningsnivån och partival har tidigare varit oförändrat men över tid har det uppstått en 

försvagning (Oscarsson & Holmberg 2008:282ff.). I 2010 års val bröts denna försvagning och 

istället gick det att utläsa ett något starkare samband mellan utbildningsnivå och partival. Under 

2010 års val gick det se att Socialdemokraterna fortfarande var underrepresenterade bland 

högutbildade med universitet-/ högskoleexamen medan Moderaterna var överrepresenterade inom 

denna grupp. Vidare så gick det se att Socialdemokraterna stod fortsatt starkast i gruppen där endast 

obligatorisk skola kortare än nio år som högst uppnådda utbildning och Moderaterna var fortsatt 

underrepresenterade bland lågutbildade (Statistiska centralbyrån 2011:88). 
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2.5 Arbetslösa 
 

Arbetslösa lider av en större utsatthet på arbetsmarknaden och förväntas ha ett särskilt intresse av 

generösa a-kassesystem. Det finns även åsiktsmässigt systematiska skillnader mellan arbetslösa och 

förvärvsarbetande när det gäller arbetsmarknadspolitiska frågor. Därmed borde arbetslösa i större 

utsträckning än förvärvsarbetande stödja socialistiska partier som starkast förespråkat generella 

offentligt finansierade sociala skyddsnät. Antalet arbetslösa i urvalsundersökningar är ofta litet men 

samtliga undersökningar som gjorts visar att arbetslösa röstar på Socialdemokraterna i långt större 

utsträckning än på Moderaterna (Oscarsson & Holmberg 2003:162). En viktig skiljelinje inom 

Sverige är graden av social integration, där ett av dem viktigaste måtten på social integration bland 

annat är arbetsmarknaden. När arbetslösheten vuxit sig starkare har det uppstått tydliga skillnader i 

partivalen mellan ”outsiders” (arbetslösa) och ”insiders” (förvärvsarbetande) (Oscarsson 2012). 

Oscarsson skriver att alliansen endast fick en fjärdedel av de arbetslösas röster i valet 2006 och att 

Moderaterna inte fick något ökat stöd bland de arbetslösa från valet 2002 till 2006 (Oscarsson 

2010). I 2010 års val var det stora skillnader mellan hur arbetslösa och förvärvsarbetande röstade. 

Endast en femtedel av de arbetslösa röstade i 2010 års val på allianspartierna medan De rödgröna 

låg på ett genomsnitt där två av tre arbetslösa röstade på dem (Oscarsson 2012). Inte heller till valet 

2010 lyckades Moderaterna öka sitt stöd från arbetslösa (Statistiska centralbyrån 2011:97). 

 

2.6 Inkomströstning 
 

I vår kandidatuppsats kommer vi att utgå från klass som en fråga om inkomst. Klassröstning är en 

av de mest undersökta förklaringarna till varför vi röstar som vi gör. Människor delas in i olika 

klasser utifrån ägande där våra inkomster och vårt yrke spelar en stor roll för vilken klass vi tillhör. 

(Hagevi 2011:201). I boken Den svenska väljaren beskrivs fem varianter av klassröstning. Den 

första är att klass kan uppfattas som gruppsocialisation och betyder att personer med vissa yrken 

eller samhällspositioner lär sig att relatera till andra i motsvarande situation och att identifiera sig 

med denna grupp där dess intressen står i konflikt med andra gruppers intressen. Den andra 

varianten är att vi subjektivt identifierar oss med en klass, oavsett vår objektiva klasstillhörighet, 

och kan använda referenser till denna klass som en kognitiv genväg för att få information om 

partivalet. Kort sagt, ett parti som gör hänvisningar till höginkomsttagare leder personer som själva 

identifierar sig som höginkomsttagare till att rösta på detta parti. För det tredje kan klass antas vara 

ett rationellt agerande från dem som röstar på partier som uppfattas gynna den klass väljaren tillhör. 

Det betyder att personer med lägre inkomster föredrar partier som är för ekonomisk jämlikhet då det 
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gynnar deras egenintresse medan höginkomsttagare tänker tvärtom och röstar på ett parti som är 

emot ekonomisk jämlikhet. Den näst sista varianten innebär att klass görs politiskt genom att partier 

aktiverar en konflikt mellan olika samhällsgrupper. Det betyder att ett parti som exempelvis 

försöker företräda höginkomsttagares intressen kan bilda en allians och använda höginkomsttagare 

som en social bas och få ett stabilt väljarstöd. Det femte och sista är hur klass kan ses som en 

objektiv verklighet där medlemmarna per definition har samma intressen (Ibid 202f.). 

 

Moderaterna har i de senaste valen haft ett starkt övertag bland höginkomsttagare till skillnad från 

Socialdemokraterna som har sitt svagaste stöd i denna inkomstgrupp (Oscarsson 2012). Oscarsson 

& Holmberg har gjort en jämförelse mellan 2006 och 2010 års val där Socialdemokraternas 

valförlust och Moderaternas samt Sverigedemokraternas framgångar står i fokus. 

Socialdemokraterna har i de senaste valen tappat många väljare bland de femton procent väljare 

med högst taxerad inkomst samtidigt som Moderaterna ökade. Kampen om makten avgörs i de stora 

medelinkomstgrupperna och i den växande gruppen högutbildade tjänstemän i storstäder, där 

Reinfeldts moderatledda alliansregering hade en klar röstövervikt (Oscarsson & Holmberg 

2013:99ff.). En förklaring till att Moderaterna har ett övertag bland höginkomsttagare och ett lågt 

röststöd bland låginkomsttagare och vice versa för Socialdemokraterna är att endast en majoritet av 

väljare räcker för att regera. Resultatet blir att Socialdemokraterna inte behöver ta hänsyn till 

höginkomsttagare i sin utformning av politik och att Moderaterna riktar sig till höginkomsttagare 

snarare än låginkomsttagare (Statistiska centralbyrån 2011:98). 

 

2.7 Sammanfattning av tidigare forskning 
 

För att göra en kort sammanfattning av den sociologiska modellen och det sociala trycket så 

förklarar de båda att en viss social grupp tenderar att rösta på ett visst parti genom att omgivningen 

påverkar hur vi röstar. Lever vi i sammanhållna sociala miljöer så lär vi oss att relatera till personer 

i motsvarande situation och där omgivningen skapar en psykologisk samhörighetskänsla, vilket gör 

att väljare röstar efter deras upplevelser av den lokala politiska normen. Olika sociala grupper står 

inte sällan i konflikt till varandra. Den personliga kontakten skapar ett socialt tryck där individer i 

samhället påverkar varandra. Omgivningen påverkar individer att rösta på ett visst sätt utan att de 

alltid är medvetna om det. Det är också klart att de politiska partierna påverkar hur vi röstar genom 

att attrahera speciella sociala grupper. 

 



14 

 

För att summera den tidigare forskningen om de sociala grupperna så säger den att arbetslösa oftare 

röstar på Socialdemokraterna än vad de gör på Moderaterna. Det går inte att se någon ökning av 

andelen arbetslösa som röstar på Moderaterna i något av de tre senaste valen. Moderaterna har 

starkast stöd bland personer med minst en tvåårig universitetsexamen, i samma grupp har 

Socialdemokraterna ett svagt röststöd men står starkare bland lågutbildade som endast gått 

obligatorisk grundskola. Sambandet mellan partival och utbildningsnivå stärktes något i valet 2010 

efter att det tidigare skett en försvagning. Bland personer med högst taxerad inkomst har 

Moderaterna sedan en tid tillbaka stärkt sitt röststöd och fortsätter öka inom denna grupp, tvärtom är 

det för Socialdemokraterna som i varje val tappar väljare med den högst taxerade inkomsten. Den 

sista gruppen är utrikes födda där all forskning vi läst tyder på att de i större utsträckning röstar på 

Socialdemokraterna är på Moderaterna. Däremot så har skillnaderna minskat något från valet 2006 

till 2010 och skillnaderna mellan de två partierna vad gäller utrikes födda är inte längre riktigt lika 

stora.  
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3. Teori 
 

I kapitlet som följer tar vi först upp teorianknytningen följt av en diskussion gällande teorin och de 

utgångspunkter vi haft i formandet av den för att sedan presentera teorin vi skapat. Slutligen ges en 

operationell begreppsförklaring av de begrepp som är återkommande i texten. 

 

3.1 Teorianknytning 
 

Enligt Teorell och Svensson så innebär teorianknytning att kunskaperna från den egna specifika 

undersökningen ska kunna utnyttjas i en mer generell diskussion. Det handlar om att knyta an den 

egna undersökningen till en mer principiell frågeställning (Teorell & Svensson 2012:44f.). Vår 

undersökning kan ses som ett fall av väljarbeteende där vi ämnar undersöka om kommuner med en 

viss social sammansättning ger ett ökat eller minskat röststöd för Socialdemokraterna och 

Moderaterna i riksdagsvalen. Vårt forskningsområde har växt fram ur den tidigare forskningen som 

också ligger till grund för våra teorier. För att kunna studera väljarbeteendet de tre senaste valen på 

aggregerad nivå måste vi se det som ett fall av väljarbeteende i allmänhet och läsa in oss på tidigare 

forskning. Genom att göra detta har vi kunnat välja ut de sociala grupper vi vill undersöka och 

kunnat jämföra våra resultat med vad den tidigare forskningen kommit fram till.  

 

Uppsatsens inomvetenskapliga problemformulering handlar som i skrev i det inledande kapitlet om 

att försöka visa på värdet av att göra analyser av väljarbeteende som inte bara är på individnivå utan 

även på aggregerad nivå. Då den tidigare forskning främst är på individnivå får man, enligt vår 

uppfattning, bara en del av förståelsen kring väljarbeteende och vi tror att vi med vår forskning kan 

hitta nya infallsvinklar som stödjer teorier om det sociala trycket, men också den sociologiska 

modellen. På så vis önskar vi bidra med att göra valforskningen mer nyanserad. 

 

3.2 Teoribildning 
 

En teori kan ses som en uppsättning av sammanhängande hypoteser där en hypotes i sin tur är ett 

påstående om verkligheten som har den beskaffenhet att vi inte är helt säkra på om det är sant. 

Teorin kan i grund och botten sägas bestå av ett eller flera begrepp och en viss typ av påståenden 

om sambanden mellan begreppen. Vår teori utgår från de påståenden om sambanden mellan 

röstande i allmänna val och olika sociala grupper som presenterats i tidigare studier inom svensk 

valforskning. Vi kommer att undersöka sju olika begrepp som är högutbildade, lågutbildade, hög 

medelinkomst, arbetslösa och utrikes födda samt andel röster på Socialdemokraterna och andel 
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röster på Moderaterna. Begreppens operationalisering behandlas i avsnitt 3.3.1 nedan. I 

utformandet av teorin har vi som ovan nämnt utgått från den tidigare forskning som presenteras i 

kapitel 2. Då den tidigare forskningen visar att människor som lever i sammanhållna sociala miljöer 

tenderar att rösta på liknande partier och att olika sociala grupper inte sällan står i motsättning mot 

varandra utgår vi från att Socialdemokraterna och Moderaterna skiljer sig åt vad gäller de sociala 

gruppernas väljarstöd. Vi tror således inte att båda partierna har ett starkare stöd i typkommunerna 

än i riksgenomsnittet inom samma sociala grupp. Genom att omgivningen skapar en psykologisk 

samhörighetskänsla och individerna i sammanhållna sociala grupper relaterar till varandra tror vi att 

det går att se tydliga skillnader i röstandet i typkommunerna jämfört med riksgenomsnittet, detta 

eftersom personerna som bor i typkommunerna påverkar varandra att rösta på ett speciellt sätt. 

Utifrån detta har vi format följande hypoteser som bildar vår teori: 

 

I kommuner med en hög andel högutbildade har Moderaterna en högre andel röster än i 

riksgenomsnittet. I kommuner med en hög andel högutbildade har Socialdemokraterna, relativt 

andra kommuner, en lägre andel röster än i riksgenomsnittet.  

 

I kommuner med en hög andel lågutbildade har Socialdemokraterna en högre andel röster än i 

riksgenomsnittet. I kommuner med en hög andel lågutbildade har Moderaterna, relativt andra 

kommuner, en lägre andel röster än i riksgenomsnittet. 

 

I kommuner med en hög medelinkomst har Moderaterna en högre andel röster än i 

riksgenomsnittet. I kommuner med en hög medelinkomst har Socialdemokraterna, relativt andra 

kommuner, en lägre andel röster än i riksgenomsnittet.  

 

I kommuner med en hög andel arbetslösa har Socialdemokraterna en högre andel röster än i 

riksgenomsnittet. I kommuner med en hög andel arbetslösa har Moderaterna, relativt andra 

kommuner, en lägre andel röster än i riksgenomsnittet.  

 

I kommuner med en hög andel utrikes födda har Socialdemokraterna en högre andel röster än i 

riksgenomsnittet. I kommuner med en hög andel utrikes födda har Moderaterna, relativt andra 

kommuner, en lägre andel röster än i riksgenomsnittet.  
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3.3 Begreppsdefinitioner 
 

När vi skriver vår kandidatuppsats är det viktigt att tydligt visa vad vi avser med vissa begrepp för 

att kunna bli förstådda på det sätt vi önskar och kunna hävda något som andra kan granska. Därför 

är det viktigt att definiera de centrala begrepp som används i undersökningen. Med operationell 

definition, eller begreppets operationalisering, menas att ett begrepp görs mätbart. Det är svårt för 

oss att mäta en variabel om vi inte vet vad det är vi egentligen ska titta på (Teorell och Svensson 

2012:38f.). För att exempelvis kunna mäta hur stor andel högutbildade en kommun har måste vi 

veta vad som avses med just högutbildade. 

 

3.3.1 Operationell begreppsdefinition 
 

Högutbildade- andel högutbildad befolkning i åldrarna 16-74 år i kommunerna, räknat i procent. 

Till högutbildad hör de som har minst en treårig eftergymnasial utbildning (Statistiska centralbyrån 

2013a). 

 

Lågutbildade- andel lågutbildad befolkning i åldrarna 16-74 år i kommunerna, räknat i procent. Till 

lågutbildad hör den som endast har en förgymnasial utbildning, dvs. personer vars högsta utbildning 

är folk-, grund-, real- eller flickskola. Förgymnasial utbildningsnivå kan också erhållas genom 

komvux- eller folkhögskolestudier. I denna grupp ingår även personer som saknar formell 

utbildning (Statistiska centralbyrån 2011, Statistiska centralbyrån 2013a). 

 

Utrikes födda- andel invånare i kommunerna som är födda utomlands, räknat i procent (Statistiska 

centralbyrån 2011). 

 

Arbetslöshet- andel öppet arbetslösa räknat i procent och sökande i program med aktivitetsstöd i 

åldrarna 16-64 (Arbetsförmedlingen 2013). 

 

Hög Medelinkomst- medelinkomsten för förvärvsinkomst i kommunen för personer med en ålder på 

16 år och uppåt (Statistiska centralbyrån 2013b). Med förvärvsinkomst menas summan av inkomst 

för näringsverksamhet och tjänst (Inkomstupplysning 2013). Med just hög medelinkomst avser vi 

kommuner som har den högsta medelinkomsten. 
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Andel röster på Socialdemokraterna- andel giltiga röster totalt i förhållande till avgivna röster som 

Socialdemokraterna fick i respektive kommun i riksdagsvalen (Statistiska centralbyrån 2010). Rösta 

i riksdagsvalen får den som fyllt 18 år senast på valdagen, är svensk medborgare och är eller har 

varit folkbokförd i Sverige (Valmyndigheten 2011). 

 

Andel röster på Moderaterna- andel giltiga röster totalt i förhållande till avgivna röster som 

Moderaterna fick i respektive kommun i riksdagsvalen (Statistiska centralbyrån 2010). Rösta i 

riksdagsvalen får den som fyllt 18 år senast på valdagen, är svensk medborgare och är eller har varit 

folkbokförd i Sverige (Valmyndigheten 2011). 
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4. Metod 
 

I kapitlet nedan börjar vi med att förklara vårt urval och varför vi gjort de val som vi gjort. Detta för 

att vi vill att läsaren ska ha vårt urval i åtanke när denne läser resten av metodkapitlet. Därefter 

följer en förklaring av den kvantitativa metod vi använt oss av där vi resonerar kring fördelar och 

nackdelar med metodvalet. Slutligen presenteras det material vi använt oss av följt av en diskussion 

gällande validitet och reliabilitet. 

 

4.1 Urval 
 

Vår studie fokuserar på ett strategiskt urval där slumpmässigheten av enheter inte kommer stå i 

fokus, utan vi har istället bestämt vilka som ska ingå i undersökningen (Teorell & Svensson 

2012:84). Vi har valt att undersöka samtliga av Sveriges 290 kommuner, dock endast 289 

kommuner för det första undersökningsåret då Knivsta kommun inte bildades förrän år 2003. Vi har 

även, med hjälp av det statistiska verktyget SPSS, valt ut cirka 75 kommuner som har högst andel 

av de sociala grupperna vi valt att undersöka, det är dessa som utgör typkommunerna: 

 

 Utbildningskommunerna (två kategorier): de cirka 75 kommuner i Sverige som har haft den 

högsta andelen högutbildade och de cirka 75 kommuner i Sverige som har haft den högsta 

andelen lågutbildade under åren 2001, 2005 och 2009. 

 Högsta medelinkomstkommunerna: de cirka 75 kommuner i Sverige som haft den högsta 

medelinkomsten under åren 2001, 2005 och 2009. 

 Arbetslöshetskommunerna: de cirka 75 kommuner i Sverige som under åren 2001, 2005 och 

2009 haft den högsta arbetslösheten. 

 Invandrarkommunerna: de cirka 75 kommuner i Sverige som haft den högsta andelen 

befolkning som är födda utrikes under åren 2001, 2005 och 2009. 

 

Att urvalet består av cirka 75 kommuner beror på att vi ville ha den övre kvartilen av Sveriges 

kommuner för att kunna urskilja de kommuner som har högst andel av de sociala grupperna. Ett 

mindre urval än så ansåg vi inte var att föredra då det ger en större osäkerhet. 

 

De beroende variablerna vi har valt att undersöka är andel röster på Socialdemokraterna respektive 

Moderaterna i riksdagsvalen på kommunnivå för valen 2002, 2006 och 2010. Detta för att det är 
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våra tre senaste valår i Sverige och för att vi ville undersöka förändringar över tid. Därav föll det sig 

naturligt att välja nämnda valår men också för att valen 2006 och 2010 var historiska riksdagsval, 

som vi nämnde i inledningen. Valet 2006 ledde till ett regeringsskifte som gjorde det mer intressant 

att undersöka riksdagsvalen än kommunvalen eller landsting-/ regionvalen. Anledningen till att vi 

valde just andel röster på Socialdemokraterna respektive Moderaterna som beroende variabler är för 

att de idag är Sveriges två största riksdagspartier och dessutom tillhör varsitt block med, till stora 

delar, olika värderingar. En annan orsak till varför vi valde riksdagsvalen istället för landsting-/ 

regionval och kommunval är därför att partier som driver sakfrågor och regionala partier lättare 

kommer in i fullmäktige då spärren är lägre. Eftersom vi ville undersöka ett parti från vardera 

”politiska block” så hade det varit problematiskt dels då regionala partier och partier som driver 

sakfrågor oftast inte tillhör någon uttalad politisk sida. Men också för att det i många kommunval 

inte är Moderaterna och Socialdemokraterna som är de två största partierna.  

 

Våra oberoende variabler är andel högutbildade 16-74 år, andel lågutbildade 16-74 år, andel 

arbetslösa 16-64 år, andel utrikes födda 0+ år och högsta medelinkomsten 16+ år. Variablerna valde 

vi för att vi tror att dessa kan urskilja tydlig påverkan på hur stor andel röster respektive parti fått 

(dvs. på våra beroende variabler). Men också eftersom det sedan tidigare finns många studier inom 

våra variabler på individnivå. Statistiken för våra oberoende variabler är hämtad från åren innan 

valen, dvs. 2001, 2005 och 2009. Detta beror på att samtliga riksdagsval i Sverige infaller i 

september. Det betyder att om vi hade tagit statistik från valåret så hade 3,5 månader efter valet 

räknats med i statistiken. Ingenting av det som sker efter valet kan påverka hur valutgången blev. Så 

för att vara på den säkra sidan valde vi året innan valåren. 

 

4.2 Kvantitativ metod 
 

Inom samhällsvetenskapens metod finns det två olika grenar, kvalitativa och kvantitativa metoder. 

En kvantitativ metod går ut på att man vill mäta hur mycket det kan finnas av något, med andra ord 

fastställa en kvantitet. Teorell och Svensson benämner dock två andra ord för kvantitativ och 

kvalitativ och menar att man i framtiden vill se mer aktsamt och omsorgsfullt bruk av dessa. De ord 

de istället använder sig av är intensivt eller extensivt. Intensivt är ett annat ord för kvalitativ metod 

och den går ut på att genom noggrann läsning ta fram det huvudsakliga innehållet av textens delar, 

såsom att fånga in helheten och kontexten den ingår i (Teorell & Svensson 2012:264). Inom 

kvalitativ metod använder man sig ofta av intervjuer eller diskursanalys, vilka ger stort utrymme för 

egna tolkningar och betydelser för hur människor uppfattar världen (Esaiasson m.fl. 2012:210ff.). 

Genom att använda sig av en extensiv metod går man mer på bredden men med mindre information 
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att använda från varje fall, alltså det vi kallar kvantitativ. Till kvantitativ metod ingår bland annat 

variabelmätning och medelvärdesanalyser med hjälp av dator och statistisk inferense (Teorell & 

Svensson 2012:264f). Vi kommer utgå från en kvantitativ metod för att den lämpar sig bäst till vår 

uppsats då vi måste använda oss av statistik för att få ihop material och där vi analyserar material 

hämtat från många fall, dvs. kommuner. Inom extensiva studier finns det två huvudstrategier 

tvärsnittsundersökningar och longitudinella undersökningar. Vi kommer fokusera på en 

longitudinell studie där vi kommer analysera våra enheter över tid. Inom longitudinell 

undersökningsmetod finns olika grenar och vår studie kommer fokusera på en panelundersökning. 

Genom detta kommer vi lättare att kunna se om det skett förändringar mellan åren. Vårt urval av 

analysenheter kommer vara samma när vi upprepar vår undersökning under de tre olika tillfällena. 

Med hjälp av förändringarna som sker får vi det lättare att knyta an till förändringarna hos den 

analysenhet vi undersöker och kan med större säkerhet uttala oss om saker mellan variablerna med 

hjälp av tidsföljden (Teorell & Svensson 2012:80f.). 

 

Det finns en del nackdelar värda att nämna vad gäller extensiva undersökningar varav den ena är att 

det är svårt att gå på djupet och söka mycket information om varje undersökningsenhet och istället 

får man gå på bredden med mindre information om varje enskilt fall (Teorell & Svensson 

2012:267). Detta gör att vi med säkerhet inte kan säga vad det är som gör att medelvärdet för 

andelen röster blir högre/lägre för ett visst parti i en typkommun. Fördelar kring kvantitativ metod 

är att det blir enklare att samla in information kring ett större material och det blir då lättare att 

generaliserar (Beckman 2007:43). Att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder är inte att 

utesluta i en undersökning men den tidsram vi haft att jobba utifrån har gjort att det inte möjligt att 

genomföra enkätundersökningar för att få ihop det material vi behöver. Då vi vill veta hur stor andel 

av kommunernas befolkning som exempelvis är arbetslösa räcker det inte med att endast undersöka 

ett begränsat urval av befolkningen. En sådan undersökning hade inte heller gått att genomföra i 

samtliga Sveriges kommuner, alltså lämpade sig en statistisk undersökning bäst i det här fallet. 

 

4.3 Material 
 

Under arbetets gång har vi tagit hjälp av Teorell & Svenssons bok Att fråga och att svara samt 

Metodpraktikan för att lägga upp vår uppsats på bästa möjliga sätt. Skrivråd för statsvetare är den 

bok vi använt oss av för råd och anvisningar för uppsatsskrivandet. Vårt insamlade material kring 

statistiken är hämtat från Statistiska centralbyrån och Arbetsförmedlingen. Statistiska centralbyråns 

främsta uppgift är att framförallt att ge kunder statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. 

Detta gör främst i uppdrag av regeringen och olika myndigheter (SCB 2013). Vi anser därmed att 
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detta är en pålitlig källa på samma sätt som vi förlitar oss på att statistiken från Arbetsförmedlingen 

är korrekt. För att bearbeta vår statistik har vi tagit hjälp av boken Statistisk verktygslåda- 

samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder skriven av Djurfeldt m.fl. 

 

Forskningen om den sociologiska modellen är hämtad ur boken Välja parti, skriven av Sören 

Holmberg som presenterar en modell för hur väljarnas röstande har en koppling mellan social 

tillhörighet och partival. Källan anser vi vara trovärdig eftersom Sören Holmberg är professor i 

statsvetenskap för Göteborgs universitet samt en av SOM- institutets grundare (SOM-institutet 

2011). SOM- institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet (SOM-

institutet 2010). Det sociala trycket har vi hämtat ur Anders Håkanssons bok Konsten att vinna ett 

val. Den försöker förklara hur den sociala kontakten mellan människor påverkar hur dem väljer att 

rösta efter hur andra röstar i ens omgivning. Håkansson är doktor i statsvetenskap vid Stockholms 

universitet (Stockholms universitet 2013).  

 

Därefter benämns en rad böcker och andra publikationer skrivna av Oscarsson & Holmberg, där de 

försöker förklara väljarbeteende på individnivå och kollar på olika sociala skiljelinjer samt 

partiernas väljare. Som nämndes tidigare är Sören Holmberg professor vid Göteborgs universitet där 

också Henrik Oscarsson är verksam som professor i statsvetenskap och lärare samt forskare. Han är 

dessutom föreståndare för SOM-institutet där Sören Holmberg var en av grundarna, båda är 

verksamma inom det svenska Valforskningsprogrammet (Göteborgs universitet 2012). Även boken 

Den svenska väljaren skriven av Magnus Hagevi har använts för att presentera olika 

forskningsresultat från riksdagsvalet 2010. Källan bedöms även här vara säker då Hagevi arbetar 

som docent på institutionen för statsvetenskap på Linnéuniversitetet (Linnéuniversitetet 2013). 

 
 
4.4 Validitet och reliabilitet 
 

Det finns inom forskningen två typer av mätfel, systematiska och osystematiska. Ett systematiskt 

mätfel upprepar sig på ett förutsägbart sätt och kan till exempel leda till att vi konsekvent 

överskattar eller underskattar omfattningen av det fenomen vi önskar beskriva. Validitet är en fråga 

om god koppling mellan teoretisk begreppsbildning (det man avser att mäta) och empiri 

(operationaliseringar). Frånvaro av systematiska mätfel och om vi mäter det vi påstår att vi mäter 

innebär en god validitet. Osystematiskt mätfel beter sig på ett slumpartat och oförutsägbart sätt. En 

indikator som är förknippad med osystematiska fel kan ibland leda till en överskattning eller 

underskattning, men genomgående är att den vid upprepade mätningar av samma fenomen skapar 
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en vacklande bild av den egenskap vi vill uttala oss om. Frånvaron av osystematiska mätfel innebär 

en god reliabilitet (Teorell & Svensson 2012:55ff.). 

 

Det första som bör nämnas är att andelen av befolkningen i kommunerna för de olika variablerna är 

räknade från lite olika åldrar. Andelen arbetslösa i kommunerna är räknat från 16-64 år och är 

därmed inte en andel av hela kommunbefolkningen. Å andra sidan så förväntas alla ungdomar 

under 16 år att gå i skolan och räknas därmed inte som arbetslösa och personer över 64 räknas som 

pensionärer. Det betyder att andelen arbetslösa antagligen hade blivit densamma i kommunerna 

även om statistiken var från ett längre tidsintervall. Utbildningsnivån är från 16-74 år. Även här är 

det alltså inte hela kommunbefolkningen som tas med i statistiken. Vi hade önskat att statistiken 

gällde från en högre ålder än 16 år eftersom ingen under 20 år kan ha en minst treårig 

eftergymnasial utbildning. Andelen högutbildade och lågutbildade hade antagligen skiljt sig åt något 

om statistiken gällde från en högre ålder och inte slutat vid 74 års ålder. Andel utrikes födda är 

räknat på hela befolkningen i kommunerna, det vill säga från 0 år och uppåt. Variabeln hög 

medelinkomst är även den räknad på personer från 16 år och uppåt, barn under 16 år förväntas ändå 

inte tjäna några större summor pengar. Viktigt att ha i beaktande är att endast personer över 18 år, 

har svenskt medborgarskap eller någon gång varit folkbokförd i Sverige får rösta i riksdagsvalet. 

Det viktiga är att vi är konsekventa och har samma operationaliseringar för en variabel alla tre åren, 

och det har vi. 

 

Våra operationella definitioner av variablerna har vi hämtat från samma källa som vi hämtat 

statistiken från. Det betyder att definitionen av arbetslösa är hämtad från arbetsförmedlingen, där 

även statistiken över arbetslösa är hämtad. Detsamma gäller för utbildningsnivå, utländsk bakgrund 

och medelinkomst där både statistiken och definitionerna är hämtade från statistiska centralbyrån. 

Detta gör att sannolikheten att vi mäter det vi avser att mäta ökar. 

 

Det är möjligt att vi råkat mata in fel siffra vid sammanställningen av statistiken och det kan därmed 

förekomma en bristande reliabilitet. Så länge inte siffran som möjligtvis råkat skrivas in istället för 

den korrekta är avsevärt lägre/högre än vad den skulle varit eller så länge det inte är något som 

upprepats flera gånger är det antagligen ingenting som skulle ge ett annorlunda resultat än det vi 

fått. Eftersom vi fört statistik över tre år så märker vi om en siffra skulle avvika för något av årtalen 

i en kommun och kan på så sätt lättare upptäcka eventuella fel. 

 

Ekologiska och individuella felslut uppstår när en undersökning syftar att dra slutsatser om en nivå 

men hämtar materialet från en annan. Det finns två typer av data inom samhällsvetenskapen, 
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individuell och ekologiska. Ekologisk data hämtas från territoriella enheter som från ett land eller 

som i vårt fall från kommuner medan individuell data består av uppgifter från individuella personer 

(Landman 2008:41f.). All den tidigare forskning vi läst om väljarbeteende är gjord på individnivå, 

alltså är material hämtat från enskilda individer där man direkt tillfrågat dem i vilket land de är 

födda, vilken utbildningsnivå de har osv. Vår data är insamlad på kommunnivå vilket betyder att 

den inte säger något om enskilda individer utan uppger endast hur stor mängd av kommunernas 

befolkning som tillhör en viss social grupp. Det gör att vi inte kan säga någonting om hur de olika 

grupperna vi undersökt faktiskt röstat. Det är därför ytterst viktigt att vi inte drar slutsatser om hur 

individer som tillhör de sociala grupperna röstat i kommunerna, det skulle innebära att vi drar 

ekologiska felslut eftersom datan är hämtad på kommunnivå och inte individnivå. 
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5. Resultat 
 

I kapitlet som följer presenteras resultatet från de statistiska analyserna där vi går igenom en social 

grupp i taget. Vi har först sammanställt siffror i tabeller för hur många personer i samtliga Sveriges 

kommuner som under undersökningsåren var arbetslösa, lågutbildade, högutbildade, utrikes födda 

och vad medelinkomsten var samt hur många det bodde i samtliga kommuner. Med hjälp av det 

statistiska verktyget SPSS har vi sedan kunnat räkna ut hur stor andel av kommunernas befolkning 

som tillhör någon av ovan nämnda grupper. Därefter har vi i SPSS kunnat välja ut de cirka 75 

kommunerna som har en högst andel befolkning som tillhör de sociala grupperna. Medelvärdet från 

detta är det som presenteras i den första tabellen under varje rubrik och man kan därmed se hur 

stora skillnaderna är i arbetslöshet, medelinkomst osv. i typkommunerna jämfört med hela riket. Då 

vi även sammanställt statistik för hur stor andel röster Socialdemokraterna och Moderaterna fått i 

riksdagsvalet 2002, 2006 och 2010 har vi kunnat räkna ut medelvärdet för andelen röster som 

respektive parti fått i typkommunerna för att därefter kunna jämföra det med riksgenomsnittet. 

Medelvärdet räknas ut på så vis att alla andelar från kommunerna som skall tas med i beräkningen 

räknas ihop till en summa som sedan divideras med det totala antalet kommuner som var med i 

beräkningen, dvs. urvalsstorleken (n) (Djurfeldt 2011:59f.). Då det i flera av fallen fanns kommuner 

som låg på samma andel vad gäller arbetslösa, högutbildade osv. skiljer sig urvalsstorleken åt något 

från år till år, något som inte ska spela någon större betydelse eftersom det är medelvärdet som 

räknas ut. För tydlighetens skull ska vi även säga att medelvärdet av den andel röster som 

Socialdemokraterna och Moderaterna fått i hela riket inte exakt stämmer överrens med det slutliga 

valresultatet som de båda partierna fått i riksdagsvalen. Anledningen till detta är att vi har räknat ut 

ett medelvärde på vad valresultatet blev i samtliga kommuner medan man i riksdagsvalet räknar ut 

hur stor andel av rösterna som ett parti får genom att räkna varje enskild röst som partiet fått och 

dividerar det med antal giltiga röster i hela riket.  

 

5.1 Högutbildade 
 

I följande delkapitel presenteras resultatet från typkommunerna som har en social sammansättning 

bestående av en hög andel högutbildade, alltså första kategorin i utbildningskommunen.  

Högutbildade 2001 2005 2009 

Typkommun 10,8 12,6 14,2 

Hela riket 6,5 8,0 9,1 

Tabell 5.1.1 andel befolkning i procent som är högutbildade  
(Statistiska centralbyrån 2013a) 
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Tabell 5.1.1 visar skillnaderna i medelvärdet mellan typkommunerna och riksgenomsnittet vad 

gäller andel högutbildade. Det vi kan se är att andelen högutbildade är ganska så avsevärt högre i 

typkommunerna och att skillnaderna ökat med tiden. Det första undersökningsåret var skillnaden 

4,3 procent, andra året 4,6 procent och sista året en ännu större ökning med 5,1 procent. 

 2002 2006 2010 

Parti Typkommun 

(n=75) 

Hela riket 

(n=289) 

Typkommun 

(n=76) 

Hela riket 

(n=290) 

Typkommun 

(n=75) 

Hela riket 

(n=290) 

(S) 36,9 42,3 31,3 38,8 26,7 35,0 

(M) 18,3 13,0 30,7 22,6 34,4 27,1 

Tabell 5.1.2 skillnad i procent för andel röster på (S) och (M) i högutbildningskommuner jämfört med 
hela riket.  
(Statistiska centralbyrån 2010)  
 

Tabell 5.1.2 visar medelvärdet för hur stor andel av rösterna Socialdemokraterna och Moderaterna 

fått i de tre senaste riksdagsvalen i högutbildningskommuner jämfört med riksgenomsnittet. Det vi 

kan utläsa är att Socialdemokraterna har ett lägre röststöd i typkommunerna än i riksgenomsnittet 

där skillnaden är -5,4 procent första året och -7,7- respektive -8,3 procent de två sista åren. 

Moderaterna har istället ett ökat röststöd i typkommunerna än i riksgenomsnittet med +5,3 procent 

första året följt av +8,1 respektive +7,3 procent de två sista åren.  

 

Enligt vår hypotes så trodde vi att kommuner med en hög sammansättning högutbildade skulle leda 

till en högre andel röster på Moderaterna och lägre på Socialdemokraterna relativt andra kommuner. 

Vi har nu presenterat resultatet för högutbildningskommunerna som stödjer vår hypotes då vi kan se 

att skillnaderna i röststöd för partierna skiljer sig ganska så avsevärt i typkommunerna jämfört med 

riksgenomsnittet. Det skulle således betyda att Moderaterna har ett ökat röststöd i kommuner med 

en hög andel högutbildade medan Socialdemokraterna står svagare i denna grupp jämfört med hur 

de i genomsnitt ligger till i samtliga kommuner. 

 

5.2 Lågutbildade 
 

I detta andra delkapitel presenteras resultatet från typkommunerna som har en social 

sammansättning bestående av en hög andel lågutbildade, dvs. andra kategorin i 

utbildningskommunen. 

Lågutbildade 2001 2005 2009 

Typkommun 26,0 23,9 22,2 

Hela riket 21,7 19,9 18,4 

Tabell 5.2.1 Andel befolkning i procent som är lågutbildade. 
(Statistiska centralbyrån 2013a) 
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Tabell 5.2.1 visar skillnaderna i medelvärdet mellan typkommunerna och riksgenomsnittet vad 

gäller andel lågutbildade. Det vi kan se är att andelen lågutbildade är högre i typkommunerna dock 

sker en mindre minskning för varje år. Det första undersökningsåret var skillnaden 4,3 procent, 

andra året 4,0 procent och sista året en minskning med 3,8 procent. 

 2002 2006 2010 

Parti Typkommun 

(n=75) 

Hela riket 

(n=289) 

Typkommun 

(n=74) 

Hela riket 

(n=290) 

Typkommun 

(n=74) 

Hela riket 

(n=290) 

(S) 43,5 42,3 41,0 38,8 37,1 35,0 

(M) 11,6 13,0 19,6 22,6 24,2 27,1 

Tabell 5.2.2 skillnad i procent för andel röster på (S) och (M) i lågutbildningskommuner jämfört med 
hela riket.  
(Statistiska centralbyrån 2010) 
 

Tabell 5.2.2 visar medelvärdet för hur stor andel av rösterna Socialdemokraterna och Moderaterna 

fått i de tre senaste riksdagsvalen i lågutbildningskommuner jämfört med riksgenomsnittet. Det vi 

kan utläsa är att Socialdemokraterna i ringa mängd har ett högre röststöd i typkommunerna än i 

riksgenomsnittet där skillnaden är +1,2 procent första året och +2,2- respektive +2,1 procent de två 

sista åren. Moderaterna har istället ett minskat röststöd i typkommunerna än i riksgenomsnittet med 

-1,4 procent första året följt av -3,0 respektive -2,9 procent de två sista åren.  

 

Vår hypotes om lågutbildningskommuner var att kommuner med en hög sammansättning 

lågutbildade istället skulle leda till en högre andel röster på Socialdemokraterna och lägre på 

Moderaterna relativt andra kommuner. Skillnaderna i medelvärdesanalyserna mellan 

typkommunerna och riksgenomsnittet är några av de minsta men som ändå tycks stödja vår hypotes. 

Det skulle således betyda att Socialdemokraterna har ett ökat röststöd i kommuner med en hög 

andel lågutbildade medan Moderaterna står svagare i denna grupp jämfört med hur de i genomsnitt 

ligger till i samtliga kommuner. 

 

5.3 Hög medelinkomst 
 

I tredje delkapitlet presenteras resultatet från typkommunerna med en hög medelinkomst som har en 

social sammansättning bestående av individer med en hög inkomst. 

Hög  

medelinkomst 

2001 2005 2009 

Typkommun 204 700 222 900 258 200 

Hela riket 175 500 199 400 223 300 

Tabell 5.3.1 skillnaden i medelinkomst räknat i kronor. 
(Statistiska centralbyrån 2013b) 

Tabell 5.3.1 visar skillnaderna i medelvärdet mellan typkommunerna och riksgenomsnittet vad 

gäller medelinkomst. Till skillnad från de andra variablerna räknas medelinkomsten i kronor och 
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inte i procent. Det vi kan se är att medelinkomsten är omfattande högre i typkommunerna och att 

skillnaderna först minskar för att sedan göra en ökning det sista året. Det första undersökningsåret 

var skillnaden 29 200 kronor, andra året 23 500 kronor och sista året en ökning med 34 900 kronor. 

 2002 2006 2010 

Parti Typkommun 

(n=76) 

Hela riket 

(n=289) 

Typkommun 

(n=75) 

Hela riket 

(n=290) 

Typkommun 

(n=75) 

Hela riket 

(n=290) 

(S) 38,1 42,3 31,8 38,8 26,3 35,0 

(M) 17,6 13,0 31,0 22,6 35,4 27,1 

Tabell 5.3.2 skillnad i procent för andel röster på (S) och (M) i högmedelinkomstkommuner jämfört 
med hela riket. 

(Statistiska centralbyrån 2010) 
 

Tabell 5.3.2 visar medelvärdet för hur stor andel av rösterna Socialdemokraterna och Moderaterna 

fått i de tre senaste riksdagsvalen i kommuner med en hög medelinkomst jämfört med 

riksgenomsnittet. Det vi kan utläsa är att Socialdemokraterna har ett lägre röststöd i 

typkommunerna än i riksgenomsnittet där skillnaden är -4,2 procent första året och -7,0- respektive 

-8,7 procent de två sista åren. Medan Moderaterna har ett ökat röststöd i typkommunerna än i 

riksgenomsnittet med +4,6 procent första året följt av +8,4 respektive +8,3 procent de två sista åren.  

 

Hypotesen var att kommuner med en hög medelinkomst skulle leda till en högre andel röster på 

Moderaterna och lägre på Socialdemokraterna relativt andra kommuner. Resultatet i medelvärde för 

kommuner med en hög medelinkomst var det som gav störst skillnad mellan typkommunerna och 

riksgenomsnittet. En kommun som har en hög medelinkomst tycks leda till att Moderaterna får ett 

ganska så avsevärt högre röststöd och Socialdemokraterna ett mindre jämfört med hur de ligger till i 

riket som helhet. 

 

5.4 Arbetslösa 
 
I näst sista delkapitlet presenteras resultatet från typkommunerna arbetslöshetskommunen som har 

en social sammansättning bestående av en hög andel arbetslösa. 

Arbetslösa 2001 2005 2009 

Typkommun 5,1 5,4 5,4 

Hela riket 3,4 4,0 4,1 

 Tabell 5.4.1 andel befolkning i procent som är arbetslösa. 
(Arbetsförmedlingen 2013) 

Tabell 5.4.1 visar skillnaderna i medelvärdet mellan typkommunerna och riksgenomsnittet vad 

gäller andel arbetslösa. Det som vi kan läsa är att andelen arbetslösa är högre inom typkommunerna 

än vad det jämförelsevis är inom riksgenomsnittet och där skillnaderna minskar över tid. Det första 

undersökningsåret var skillnaden 1,7 procent, andra året 1,4 procent och sista året en ökning med 
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1,3 procent. Skillnaderna här är inte så stora som i övriga typkommuner då arbetslösheten under 

undersökningsåren låg mellan 1-8 procent i kommunerna. Intervallen är inte så stor och det är därav 

som urvalskommunerna endast blev 70 stycken för år 2006. 

 2002 2006 2010 

Parti Typkommun 

(n=74) 

Hela riket 

(n=289) 

Typkommun 

(n=70) 

Hela riket 

(n=290) 

Typkommun 

(n=75) 

Hela riket 

(n=290) 

(S) 46,6 42,3 45,2 38,8 42,4 35,0 

(M) 9,2 13,0 17,5 22,6 21,4 27,1 

 Tabell 5.4.2 skillnad i procent för andel röster på (S) och (M) i arbetslöshetskommuner jämfört med 
hela riket. 
(Statistiska centralbyrån 2010) 

 

Tabell 5.4.2 visar medelvärdet för hur stor andel av rösterna Socialdemokraterna och Moderaterna 

fått i de tre senaste riksdagsvalen i arbetslöshetskommuner jämfört med riksgenomsnittet. Det vi 

kan utläsa är att Socialdemokraterna har ett högre röststöd i typkommunerna än i riksgenomsnittet 

där skillnaden är +4,3 procent första året och +6,4- respektive +7,4 procent de två sista åren. Medan 

Moderaterna emellertid har ett minskat röststöd i typkommunerna än i riksgenomsnittet med -3,8 

procent första året följt av -5,1 respektive -5,7 procent de två sista åren. 

 

Den hypotes vi formulerade om arbetslöshetskommuner var att kommuner med en hög andel 

arbetslösa skulle leda till en ökad andel röster på Socialdemokraterna och en minskad andel på 

Moderaterna relativt andra kommuner. Även denna hypotes stämmer då vårt resultat visar tydliga 

skillnader mellan typkommunerna och hela riket. En kommun med hög arbetslöshet leder till ett 

högre röststöd för Socialdemokratern medan Moderaterna står svagare i denna grupp jämfört med 

hur de i genomsnitt ligger till i samtliga kommuner.  

 

5.5 Utrikes födda 
 

Slutligen presenteras i detta delkapitel resultatet från typkommunerna invandrarkommunen som har 

en social sammansättning bestående av en hög andel utrikes födda. 

Utrikes födda 2001 2005 2009 

Typkommun 14,9 15,8 17,8 

Hela riket 8,3 9,1 10,6 

Tabell 5.5.1 andel befolkning i procent som är utrikes födda. 
(Statistiska centralbyrån 2013c) 

 

Tabell 5.5.1 visar skillnaderna i medelvärdet mellan typkommunerna och riksgenomsnittet vad 

gäller andel utrikesfödda. Det som vi kan läsa är att andelen utrikesfödda är betydligt högre inom 

typkommunerna än vad det jämförelsevis är inom riksgenomsnittet och där skillnaderna ökar för 
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varje år. Det första undersökningsåret var skillnaden 6,6 procent, andra året 6,7 procent och sista 

året en ökning med 7,2 procent. 

 2002 2006 2010 

Parti Typkommun 

(n=75) 

Hela riket 

(n=289) 

Typkommun 

(n=74) 

Hela riket 

(n=290) 

Typkommun 

(n=75) 

Hela riket 

(n=290) 

(S) 41,1 42,3 36,9 38,8 32,3 35,0 

(M) 15,6 13,0 26,1 22,6 29,6 27,1 

Tabell 5.5.2 skillnad i procent för andel röster på (S) och (M) i invandringskommuner jämfört med 

hela riket. 
(Statistiska centralbyrån 2010)  

 
Tabell 5.5.2 visar medelvärdet för hur stor andel av rösterna Socialdemokraterna och Moderaterna 

fått i de tre senaste riksdagsvalen i invandrarkommuner jämfört med riksgenomsnittet. Det vi kan 

utläsa är att Socialdemokraterna har ett lägre röststöd i typkommunerna än i riksgenomsnittet där 

skillnaden är -1,2 procent första året och -1,9- respektive -2,7 procent de två sista åren. Moderaterna 

däremot har ett ökat röststöd i typkommunerna än i riksgenomsnittet med +2,6 procent första året 

följt av +3,5 respektive +2,5 procent de två sista åren.  

 

Vår hypotes var att en hög andel utrikes födda skulle leda till en ökad andel röster på 

Socialdemokraterna och en minskad andel på Moderaterna relativt andra kommuner. Vårt resultat 

visar tvärtom och stödjer därmed inte vår hypotes. Detta skulle följaktligen betyda att Moderaterna 

har ett ökat röststöd i kommuner med en hög andel utrikes födda medan Socialdemokraterna står 

svagare i denna grupp jämfört med hur de i genomsnitt ligger till i samtliga kommuner. Potentiella 

förklaringar till vad detta kan bero på tar vi upp i kapitel 8. 
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6. Analys och slutsats 
 

Som vi skrev i det inledande kapitlet så var ett av syftena med denna kandidatuppsats att beskriva 

och analysera valresultaten för Socialdemokraterna och Moderaterna i ett antal kommuner som har 

en speciell social sammansättning. För att göra detta formulerade vi tre stycken frågeställningar och 

det är dem vi kommer att besvara nedan.  

 

6.1 Svar på frågeställning 1 
 

Den första frågeställningen löd som följer: 

Hur stor andel av rösterna i våra typkommuner fick Socialdemokraterna och Moderaterna vid 

riksdagsvalen 2002, 2006 samt 2010? 

 

I högutbildningskommunen hade Socialdemokraterna ett medelvärde i andel röster på 36.9, 31.3 

och 26,7 procent för de tre undersökningsåren medan Moderaterna hade 18.3, 30,7 och 34,4 

procent. Moderaterna hade ett högre röststöd i typkommunerna än i riksgenomsnittet och 

Socialdemokraterna ett lägre röststöd. Samma sak gäller för kommuner med en hög medelinkomst 

som också leder till ett högre medelvärde för Moderaterna och ett minskat för Socialdemokraterna i 

typkommunerna, där var medelvärdet i andelen röster 38.1, 31.8 och 26.3 procent för 

Socialdemokraterna och 17.6, 31.0 och 35.4 för Moderaterna. Även invandringskommunen ledde 

oväntat nog till en ökad andel röster på Moderaterna där de hade ett medelvärde i andel röster på 

15.6, 26.1 och 29,3 procent, Socialdemokraterna å andra sidan hade 41.1, 36.9 och 32.3 procent för 

de tre åren. Även om Moderaterna hade ett ökat röststöd i dessa tre typkommuner så har 

Socialdemokraterna i alla fall utom för högutbildade och höginkomsttagare år 2010 en högre andel 

röster, men hade däremot ett minskat röststöd i typkommunerna jämfört med riksgenomsnittet. 

 

Typkommunerna som Socialdemokraterna hade ett ökat röststöd i jämfört med hela riket var 

arbetslöshetskommunerna där andelen röster låg på ett medelvärde på 46.6, 45.2 och 42.4 procent 

medan Moderaterna endast hade 9.2, 17.5 och 21.4 procent. Den andra typkommunen var 

lågutbildningskommunen, i vilken Socialdemokraterna hade 43,5, 41,0 och 37,1 procent jämfört 

med Moderaternas 11.6, 19,6 och 24,2 procent. Det betyder precis som vi förutspådde att inget av 

partierna har ett starkare röststöd inom samma typkommun jämfört med hela riket inom samma 

sociala grupp. Eftersom vår undersökning är gjord på kommunnivå kan vi inte uttala oss om det är 
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just de högutbildade, arbetslösa osv. som har gjort att röstandet på ett visst parti ökat/ minskat 

eftersom vi inte vet hur de enskilda individerna faktiskt har röstat.  

 

Av resultatet att döma så finns det i vissa fall tydliga skillnader mellan rösterna på 

Socialdemokraterna och Moderaterna vad gäller typkommunerna och i hela riket. De typkommuner 

som utmärker sig mest är högutbildningskommunerna, Kommuner med hög medelinkomst och 

arbetslöshetskommunerna där skillnaderna var som störst.  Lågutbildningskommunerna och 

invandrarkommunerna visade också på skillnader men inte lika stora.  

 

6.2 Svar på frågeställning 2 
 

Vilka förändringar i röstandet på Socialdemokraterna och Moderaterna kan noteras i 

typkommunerna från valet 2002 till 2010? 

 

Som vi kan utläsa av resultatet finns det skillnader i medelvärdet mellan typkommunerna och 

riksgenomsnittet vad gäller hur stor andel av befolkningen som tillhör de olika sociala grupperna. 

Inom samtliga grupper förutom lågutbildade ökar andelen av befolkningen som tillhör de olika 

grupperna för alla tre åren, både inom typkommunerna och riksgenomsnittet. Alltså den enda 

sociala grupp som minskar generellt i hela landet är lågutbildade, andel befolkning som endast läst 

grundskola högst 9 år minskar för varje år. Som också kan utläsas från tabellerna är att andelen i 

samtliga sociala grupper är högre i typkommunerna jämfört med riksgenomsnittet dock varierar 

skillnaderna däremellan över tid.  

    

Socialdemokraterna har ett lägre röststöd i typkommunerna inom högutbildade än i 

riksgenomsnittet och som fortsätter öka med tiden. Moderaterna däremot har istället ett högre 

röststöd i typkommunerna för högutbildade jämfört med riksgenomsnittet och som ökar första året 

för att sedan få ett minskat röststöd sista valåret. Socialdemokraterna har i ringa mängd högre 

röststöd i typkommunerna för lågutbildade än i riksgenomsnittet och som ökar något till valet 2006 

för att sedan hålla sig stabilt det sista valåret men med en liten minskning. Medan Moderaternas 

röststöd minskat i typkommunerna jämfört med riksgenomsnittet där det sker en kraftig minskning 

andra valåret för att sedan göra en lite ökning sista valåret. 

 

I kommuner med hög medelinkomst visar vårt resultat att Socialdemokraterna har ett lägre röststöd 

i typkommunerna än i riksgenomsnittet och som fortsätter minska för varje valår. Medan 
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Moderaterna har ett högre röststöd i typkommunerna än i riksgenomsnittet där det ökar kraftigt 

mellan första och andra valåret för att sedan göra en liten minskning under 2010 års val.  

 

Det samma gäller i den sociala gruppen utrikes födda där vi i vårt resultat kan se att 

Socialdemokraterna har ett minskat röststöd i typkommunerna jämfört med riksgenomsnittet och 

där en mindre minskning sker för varje år. Medan Moderaterna visar på ett högre röststöd i 

typkommunerna jämfört med riksgenomsnittet där en ökning sker mellan första och andra valåret 

men under 2010 års val minskar röststödet även här. 

 

Vad vi kan utläsa kring den sociala gruppen arbetslösa så har Socialdemokraterna ett högre röststöd 

i typkommunerna än i riksgenomsnittet där det mellan första och andra valåret sker en större ökning 

som fortsätter öka något även det sista valåret. Moderaterna har emellertid ett minskat röststöd i 

typkommunerna än i riksgenomsnittet och där det sker en minskning för varje år. 

 

Resultatet visar på skillnader mellan Socialdemokraterna och Moderaterna i typkommunerna över 

tid. Som vi nämnde i inledningen resulterade valet 2006 i ett maktskifte mellan Socialdemokraterna 

och Moderaterna som gjort att Socialdemokraterna inte längre har samma övertag över svensk 

politik. I och med detta har väljargrupperna förändrats, tidigare fanns det tydligare sociala 

skiljelinjer som inte längre har samma betydelse i partiernas konkurrens om väljare. Även vi tror 

oss kunna se ett resultat som påverkats av maktskiftet. Skillnaderna mellan typkommunerna och 

riksgenomsnittet är som störst mellan 2002 och 2006 års val, vi har inte noterat samma skillnader 

från valet 2006 till 2010. En intressant iakttagelse är att Moderaternas positiva röststöd inom 

grupperna högutbildade, högmedelinkomsttagare och utrikes födda minskar i valet 2010 jämfört 

med valet 2006 även om de behåller sitt övertag i jämförelse med Socialdemokraterna. Som det går 

att läsa i frågeställning 1 så minskade röstskillnaderna mellan Socialdemokraterna och Moderaterna 

för varje år i de tre senaste valen. Socialdemokraterna har inte bara tappat röster i hela riket utan 

även i samtliga typkommuner där andelen röster sjönk några procent varje val samtidigt som 

Moderaterna fortsatt att öka sitt röststöd generellt. Skillnaderna i andelen röster som de båda 

partierna fått i valen skiljer sig åt ganska så mycket från en typkommun till en annan. I 

högutbildningskommunen till exempel är skillnaderna i röster inte alls lika stora mellan partierna 

som i arbetslöshetskommunen. Även om partierna låg jämnare till röstmässigt år 2010 jämfört med 

år 2002 så verkar det som att de fortsatte att behålla sina övertag om deras traditionella väljare.  
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6.3 Svar på frågeställning 3 
 

Nu har vi presenterat resultatet från de första två frågeställningarna och ska nedan jämföra det vi 

kommit fram till med den tidigare forskningen vi presenterade i kapitel 2.  

 

Hur kan resultatet från ovanstående frågeställningar på aggregerad kommunnivå tolkas utifrån 

resultaten från tidigare analyser presenterade inom svensk valforskning (på individnivå)? 

 

För att knyta an till den tidigare forskningen som gjorts på individnivå så säger den att lågutbildade 

som endast läst obligatorisk grundskola, kortare än 9 år, i större utsträckning röstar på 

Socialdemokraterna. Moderaterna har starkast stöd bland högutbildade som läst minst 2 årig 

eftergymnasial utbildning fortsatte att stärka sin ställning bland högutbildade, medan 

Socialdemokraterna är underrepresenterade bland högskoleutbildade. Vårt resultat tyder på det 

samma som forskningen på individnivå, det vill säga att en högre utbildning leder till fler röster på 

Moderaterna och en lägre utbildning till fler röster på Socialdemokraterna. Enligt den tidigare 

forskningen ska det över tid ha skett någon form av försvagning mellan utbildningsnivå och vilket 

parti du väljer att rösta på fram tills 2010 års val då det gick att utläsa ett något starkare samband 

mellan utbildningsnivå och partival. I vårt resultat går det dock inte att se en försvagning som sedan 

skulle avta under 2010 års val, däremot så fortsatte Moderaterna ha ett ökat röstövertag bland 

högutbildade och Socialdemokraterna bland lågutbildade, precis som den tidigare forskningen 

säger.  

 

Att höginkomsttagare tenderar att rösta på Moderaterna i större utsträckning än Socialdemokraterna 

stämmer också överens med de medelvärdesanalyser vi gjort. Högsta medelinkomstkommunerna 

var en av de typkommuner där skillnaderna var som störst i jämförelse med hela riket. Den tidigare 

forskningen visar även att höginkomsttagare är en väljargrupp som fortsätter att ge ett ökat röststöd 

för Moderaterna medan det istället gör tvärtom för Socialdemokraterna. Vi kan i vår studie visa på 

att Moderaterna har ett betydligt starkare röststöd i högsta medelinkomstkommunerna som fortsatte 

att öka jämfört med Socialdemokraterna som med åren fick ett lägre röststöd inom denna grupp. Det 

tyder på att Moderaterna är det parti av de två undersökta som gör hänvisningar till 

höginkomsttagare, en väljargrupp som Socialdemokraterna inte riktigt har lyckats attrahera.   

 

Det underlag vi läst angående hur arbetslösa röstar menar att de i större utsträckning bör stödja 

socialistiska partier och att Socialdemokraterna har ett röstövertag över Moderaterna som tyder på 

stora skillnader röstmässigt vad gäller denna sociala grupp. Våra medelvärdesanalyser tyder på det 
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samma som den tidigare forskningen då Socialdemokraterna hade ett klart röstövertag över 

Moderaterna i typkommunerna med ett medelvärde som ligger på över det dubbla. Det gick inte att 

se något ökat stöd för Moderaterna från arbetslösa väljare i något av de tre senaste valen, inte heller 

går det att se att Socialdemokraterna inte skulle ha lika stort övertag i valet 2010 som i valen 2002 

och 2006 då vårt resultat säger att det sker en röstökning för varje år.  

 

Utrikes födda röstar i större utsträckning på Socialdemokraterna än på Moderaterna, enligt den 

tidigare forskningen. En majoritet av de personer som vuxit upp i ett land utanför norden röstar på 

Socialdemokraterna och ännu starkare är stödet från väljare som vuxit upp i ett land utanför Europa. 

För Moderaterna är stödet inte lika starkt inom gruppen utrikes födda. Detta är den enda variabel 

där vår undersökning skiljer sig från den tidigare forskningen och är därmed också den enda sociala 

grupp som inte stödjer vår hypotes. Tidigare forskning visar att skillnaden mellan partierna 

minskade i det senaste valet vad gäller väljarstödet från väljare med utländsk bakgrund. 

Socialdemokraterna utgjorde tidigare ett av de två partier som hade ett övertag bland svenska 

medborgare med utländsk bakgrund dock kan man se att skillnaden inte är lika stor som under 2002 

och 2006 års val. Men som vi precis skrev, minskade skillnaderna mellan partierna.  Detta gäller 

dock inte endast utrikes födda utan alla med utländsk bakgrund, vad som gäller för enbart utrikes 

födda vet vi därmed inte.  

 

För att även knyta an resultaten till den tidigare forskningen om den sociologiska modellen och det 

sociala trycket så visar vårt resultat att en ökad andel av en social grupp i en kommun leder till en 

ganska så markant ökning/ minskning i röststöd för partierna. Det skulle kunna bero på att 

människorna identifierat sig med det samhälle de lever i och antar de dominerande värderingarna 

som finns i detta samhälle och att de därför röstar efter den lokala politiska normen. Det kan också 

vara så att det är den personliga kontakten med andra individer som skapar det sociala trycket. Detta 

är dock inget vi kan få reda på och det är inte säkert väljarna vet det själva heller eftersom vi kan 

falla för det sociala trycket utan att veta om det eller är manad att anpassa sig till den politiska 

normen. Människor som tillhör olika socioekonomiska grupper har både delvis skilda intressen men 

lever ofta också i olika miljöer. Det kan vara en av förklaringarna till att partierna inte har ett ökat 

röststöd inom samma sociala grupp och tyder på att de står i motsättning till varandra. 
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7. Diskussion och fortsatt forskning 
 
Syftet med kandidatuppsatsen var förutom att analysera valresultaten för Socialdemokraterna och 

Moderaterna att göra bilden av svensk valforskning mer nyanserad. Utifrån teorier som har med det 

sociala trycket och den sociologiska modellen att göra ämnade vi studera huruvida människor 

formar sitt röstande efter den miljö eller samhällssituation de lever i. Vi har kunnat se skillnader i 

hur invånarna i typkommunerna röstat jämfört med hela riket och som i alla fall utom utrikes födda 

följer den tidigare forskningen och stödjer hypoteserna. Vi kommer inte med hjälp av denna studie 

åt de förklaringsfaktorer som gör att vi fått de samband vi fått men det sociala trycket och den 

sociologiska modellen skulle kunna vara potentiella förklaringar. Som vi skrev så utövar 

högutbildade och höginkomsttagare till exempel inte bara ett tryck på andra högutbildade och 

höginkomsttagare utan även på andra personer som lever i samma miljöer. Det kan få exempelvis 

arbetslösa att rösta på Moderaterna även om de vanligtvis inte brukar göra det på grund av att de 

faller för det sociala trycket och lever i sammanhållna sociala miljöer med personer som tillhör 

andra sociala grupper. Kanske är det inte alltid den sociala grupp som det ”finns flest av” som 

påverkar mest utan helt enkelt den grupp som lyckas utöva ett starkast tryck gentemot andra 

individer. Men genom att vi har valt ut kommuner som har en sammansättning med en hög andel 

invånare som tillhör en viss social grupp tror vi att vi kan stödja teorier om det sociala trycket och 

den sociologiska modellen snarare än väljarundersökningar på individnivå som genomförs i hela 

landet med endast ett urval på ett par tusen personer. Vi kan se tydliga samband mellan en kommuns 

sociala sammansättning av invånare och hur de röstar. Något som inte går att göra i de 

undersökningar på individnivå som vi läst eftersom det med stor sannolikhet är få av personerna 

som tillfrågats som lever i samma sociala miljö. Frågan är ändå om invånarna i en kommun 

socialiserar med varandra i den utsträckning att det kan skapa ett sådant socialt tryck att det 

påverkar hur människorna röstar. Vi tror dock att en kommun med många höginkomsttagare eller 

arbetslösa osv. kan skapa en viss politisk kultur eller norm som påverkar röstningen. Däremot kan 

vi i vår studie inte säga om det är just den undersökta sociala grupp som leder till det ökade/ 

minskade röststödet eftersom det inte är en undersökning på individnivå och skulle innebära ett 

ekologiskt felslut, vilket kan ses som en nackdel. Det går inte heller genom att studera 

väljarbeteende på aggregerad kommunnivå att förutspå hur valutgången kommer att bli i nästa val 

vilket går att göra med undersökningar på individnivå. Dvs. siffror som man ändå inte kan vara 

säker på stämmer förrän valet är avgjort och därmed ändå inte är helt tillförlitliga. 
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Att andel utrikes födda var den sociala grupp som inte stämde överens med den tidigare forskningen 

och därmed även teorin kan det finns många potentiella förklaringar till. En första förklaring skulle 

kunna vara att alla utrikes födda inte har rösträtt då de inte uppfyller kriterierna för att få rösta i 

riksdagsvalen. Att vi valt att undersöka personer från 0 år och uppåt spelar säkert också roll för 

resultaten. Hade en större andel av de utrikes födda varit röstberättigade tror vi att vårt resultat hade 

sett annorlunda ut. Viktigt att ha i åtanke är det som vi skrev under den tidigare forskningen om att 

personer som är födda utomlands inte är en enhetlig grupp utan kommer från skilda länder med 

stora skillnader. En del från mer utsatta länder än andra och med skiftande erfarenheter och 

livsomständigheter. Detta påverkar troligtvis hur de väljer att rösta. Utrikes födda tillhör, precis som 

alla andra, olika sociala grupper, en del är arbetslösa, höginkomsttagare, hög- respektive 

lågutbildade osv. vilket gör att det kanske snarare är det som påverkar hur de väljer att rösta än 

ursprungslandet de kommer från. Vid vilken ålder personen kom till Sverige tror vi också spelar roll 

för hur denne röstar. En person som är född utomlands men ändå bott i Sverige under nästan hela 

sin uppväxt påverkas kanske inte lika mycket av det faktum att den är född utomlands medan den 

som kommit till Sverige under senare levnadsår kanske påverkas mer. I en kommun där det bor en 

hög andel utrikes födda kan det också bo en hög andel höginkomsttagare som gjort att Moderaterna 

fått många röster och det är troligtvis det som är förklaringen till att vår hypotes om hur utrikes 

födda röstar inte stämmer. 

 

Det finns en viss problematik med att jämföra kommuner med en hög medelinkomst med hur 

höginkomsttagare röstar. Detta för att vi inte med säkerhet vet att det är i just dessa kommuner som 

det bor flest höginkomsttagare. Vi tror ändå att många av invånarna tjänar över snittet i Sverige så 

även om de inte räknas som höginkomsttagare så säger det ändå något om levnadsstandarden 

generellt i kommunen.  

 

En brist som vi ser det är att forskarna i vissa fall inte gör någon åtskillnad mellan utrikes födda och 

personer med utländsk bakgrund. För att i vissa fall tillhöra personer med utländsk bakgrund så 

räcker det med att endast ha en förälder som är född i ett annat land än Sverige. Vidare så benämner 

forskarna många gånger Alliansen och De rödgröna och vilka väljare som lägger sina röster på dem. 

Det vi vill veta är vilka väljare som lägger sina röster på just Moderaterna och Socialdemokraterna 

och inte hela Alliansen eller De rödgröna. En sista problematik vi vill lyfta fram med den tidigare 

forskningen är att nästan samtliga av undersökningarna vi presenterat inom de sociala grupper vi 

valt att undersöka är skrivna av Henrik Oscarsson och Sören Holmberg. Det skulle kunna vara en 

brist även om vi måste förlita oss på att de är opartiska. Att de skriver publikationerna på olika 

uppdrag, främst av SCB och av Göteborgs universitet, gör att vår tillförlitlighet till att de är 



38 

 

opartiska ökar. Den tidigare forskning vi funnit från andra författare stämmer överens med 

Oscarsson och Holmbergs undersökningar då de drar i princip samma slutsatser om de sociala 

grupperna. 

  

7.1 Fortsatt forskning 
 

Så länge det hålls allmänna, politiska val i Sverige så kommer valforskningen med största 

sannolikhet att fortsätta. Precis som vi skrev tidigare så har en del avgränsningar gjorts och några av 

dem hade kunnat genomföras i en fortsatt forskning. Dels hade vi kunnat undersöka samtliga 

riksdagspartier men också utgått från flera sociala grupper och skapat fler typkommuner. Vi tror 

även att det hade kunnat ge intressanta resultat att jämföra partier inom ett politiskt block för att se 

hur röstandet skiljer sig inom detta. Ett annat alternativ hade varit att se om resultatet på 

kommunnivå hade visat samma resultat på individnivå genom att genomföra enkätundersökningar i 

utvalda kommuner. Ett fortsatt förslag är att göra en liknande undersökning fast där man istället 

kunnat fokusera på valet till kommunfullmäktige, antagligen hade resultatet inte blivit detsamma i 

en sådan undersökning. Det hade också varit intressant att göra en mer djupgående studie och 

undersöka vad eventuella förändringar kan bero på, med hjälp av att exempelvis studera 

partiprogram. Undersökningen hade också kunnat göras tvärtom och att man då istället hade utgått 

från partiprogram för att se vilka frågor partierna gör satsningar på och utifrån det se om det finns 

något förändrat samband, antingen på kommunnivå eller på individnivå. 
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