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Abstract 
 

Sweden has a divided pattern in terms of voting patterns from region to region in terms of the 

urban/rural divide in the 2006-14 three-time election cycle. The country’s mid-sized 

municipalities outside of the three major metropolitan areas show a general likelihood to vote 

for the left-leaning red-green coalition than to vote for the centre-right “alliance” in the urban 

areas. On the contrary, the alliance had a general advantage on the countryside or in minor 

locations in said municipalities. Out of the 31 municipalities studied, regional variations are 

significant. Northern municipalities, while left-leaning in both demographic groups, saw a 

general trend of the red-green parties winning more relative votes outside of the urban centres. 

This went heavily against the rest of the country’s tendencies, while southern Sweden also 

saw many towns vote for the alliance over the red-greens, especially in 2010.  

The study confirmed that towns and rural areas are moving further apart, especially when 

considering the influence of the social conservative and nationalist Sweden Democrats on the 

rural areas. The Social Democratic party has instead become ever more dependent on urban 

voters during the eight years of opposition to the alliance between ’06 and ’14. The other 

main party of Sweden, namely the Moderates was slightly stronger in towns than rural areas 

in ’06, before shifting in a slightly more rural-dependent direction in the forthcoming 

elections. 

The scope of the study covered all eight parliamentary parties elected into the Swedish 

Riksdag in 2014. The findings did indicate tendencies for several of them in the electoral 

research being done around that election. Areas with lower trust in the political system, lower 

political personal interest, sense of direction of the country going in the wrong direction and 

low trust ratings for the European Union were linked with rural areas, where the Sweden 

Democrats gained strong support as an anti-establishment party. Interestingly, in spite of a 

larger number of the Swedish electorate self-identifying as to the right rather than to the left, 

the strong divide of right-leaning voters between the alliance parties and the Sweden 

Democrats contributed to a minority left-leaning government led by the Social Democrats 

being able to take office after the 2014 election. This study has helped identify and confirm 

regional and demographical differences between parties and has correlated well with previous 

findings.  
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1. Inledning 

Varför stad och landsbygd? I en tid av snabb politisk förändring i Sverige och i västvärlden 

som helhet är det i mitt tycke, som författare av detta arbete synnerligen relevant att gå ned på 

en djup nivå i en av de faktorer som kan innebära skillnader i hur väljare lägger sin röst. 

Städer och landsbygder är ofta sammanlänkade i svenska kommuner, vilket gör eventuella 

kontraster extra tydliga och relevanta att studera ifall man jämför delarna av kommuner emot 

varandra. Finns en harmoni, eller finns det stora splittringar inom kommunerna gällande den 

politiska viljan? 

31 kommuner ska studeras. Dessa finns över hela landet, i alla län utom ett (se kartor s. 37-

38).  Baserat på sammanräkningarna av de röster som lagts i de granskade kommunerna finns 

där cirka tre av tio väljare i svenska riksdagsval.1 De fyra storstadsområdena och de 

kommuner som är mindre än att ha 50,000 invånare kan var för sig räknas som separata 

tredjedelar. Därmed menar jag att 31 kommuner med mellan 50,000 och 150,000 invånare är 

perfekt för att kategorisera som medelstora i ett befolkningsperspektiv då de ligger 

mittemellan storstäder och mindre kommuner i folkmängd. 

Frågan som det här arbetet svarar på är om den politiska viljan hos stads- och landsbygdsbor 

stämmer överens med varandra? Har den ena eller den andra demografiska gruppen i de 

moderna svenska sammanslagna kommunerna en fördel i sina kommuners sammanlagda 

resultat utifrån preferenser av parti i riksdagsvalen? Det är på den frågan den aktuella studien 

ska försöka besvara i kontext av Sveriges riksdagsval 2006, 2010 och 2014 i landets 

medelstora kommuner. Den ideala storleken på ett indelat område för lokal politik är en 

historiskt sett omstridd fråga utan tydliga svar. Robert Dahl med flera noterar i boken Size and 

Democracy att konflikten står mellan hur effektivt det är för medborgare att kunna delta och i 

hur samhällets möjligheter att ha resurser för att förverkliga medborgarnas önskningar.2  

Sveriges kommuner har i dagsläget allt ifrån ett par tusen till många hundratusen invånare. I 

samband med kommunreformen i Sverige i början av 1970-talet slogs dock många små 

kommuner ihop med omkringliggande städer. Sedan dess har dessa före detta kommuner 

blivit en del av en större enhet. Frågan är dock: hur vanligt är det att den ena delen av 

kommunen får igenom sin vilja emot kommunens andra del? I Democracy and its Critics 

menar Dahl att en dominant minoritet med stark vilja kan styra över resterande del av 
                                                           
1 Valmyndigheten & Microsoft Excel 
2 Dahl, Robert & Tufte, Edward, R. (red.) (1973); Size and Democracy; s. 20; Stanford University Press 
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befolkningen.3 Det skulle även kunna gälla en majoritet som inte bor i staden, eller som inte 

bor på landsbygden. Genom samhällets ökade centralisering till städer i form av 

samhällsservice kan skillnader leda till motsättningar och problem. Från denna 

problemformulering tar den här studien sin utgångspunkt. 

Intentionen att skriva om detta ämne bygger på ett gediget intresse för politisk demografi och 

hur den hjälper statsvetare, övriga tjänstemän, förtroendevalda och intresserad allmänhet att 

förstå tendenser, avvikelser och gemensamma nämnare mellan olika delar av en befolkning. 

Sverige har 29 valkretsar i riksdagssammanhang.4 I praktiken är det dock med hjälp av 

kvittning av de regionala mandaten proportionell representation, vilket leder till en enda 

funktionell valkrets för hela landet. Inom ramen för detta finns en så kallad riksdagsspärr som 

kräver att varje parti som ska dela på de 349 platserna i riksdagen ska ha fått minst fyra 

procent av de giltiga rösterna. 

Städer och landsbygd är geografiska motsatser med emellanåt tydliga, men också emellanåt 

vaga gränser. Det politiska landskapet är indelat i kommuner vars funktioner är att samordna 

lokala samhällsfunktioner inom ramen för den lokala demokratin där både städer och 

landsbygd finns inom gemensamma administrativa gränser. Sverige är indelat i 290 

kommuner. De varierar i hög grad i storlek men i samband med den stora kommunreformen 

på 1970-talet blev antalet drastiskt mindre gentemot tidigare, vilket innebar färre lokala val 

och lägre representation för den enskilda väljaren. Utifrån den utgångspunkten finns det 

grundläggande problemet som leder in till ämnet för arbetet: Finns starka skillnader mellan 

partiernas sympatier i dessa fortfarande relativt nyskapade kommuner? Skillnader som i så 

fall finns mellan de två grupper som dels bor i staden som kommunen styrs ifrån, samt de som 

bor utanför staden, men innanför gränserna för kommunen och omfattas av samma politiska 

styre? 

Forskning som genomförts i såväl dåtid som nutid i såväl Sverige som omvärlden har visat på 

att den så kallade skiljelinjen mellan stadsboende och landsbygdsbefolkningen finns där.5 

Skilda livsförutsättningar skapar olika utgångspunkter värderings- och ideologimässigt, vilket 

rimligen bör resultera i att politiska skillnader skapas. Kan dessa återskapas generellt i 

kommuner med likartade förutsättningar?  Genom att studera valresultat på en lokal nivå ned 

till vallokaler hoppas jag kunna endera bekräfta eller kunna avfärda kopplingen mellan 
                                                           
3 Dahl, Robert (1989); Democracy and its Critics; s. 277; Yale University Press 
4 Valmyndigheten 
5 Oskarson, Maria (2016); En politisk skiljelinje mellan stad och land?; SOM-institutet; Göteborgs universitet 
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förtroende och geografiska förutsättningar med valresultat. De resultat som presenteras på 

valnatten i valet till Sveriges riksdag må vara generaliserbara som ett tvärsnitt igenom hela 

Sverige, men likt ett isberg, så är det enbart toppen som syns över ytan.  

Sverige har även olika regioner, ofta indelat i landsdelarna Götaland i söder, Svealand i mitten 

samt Norrland. Finns det regionala klyftor i hur skillnader mellan städer och landsbygder 

röstar manifesteras? Anledningen till att arbetet riktar in sig på eventuella regionala skillnader 

är för att kunna få ett helhetsperspektiv på vart dessa potentiella skillnader finns. 

Sverige har förutom det nationella riksdagsvalet hundratals endera landstings- eller 

kommunalval, där länets och kommunernas invånare tar ställning till sina regionala eller 

lokala företrädare.  Genom Valmyndighetens resultat finns det enkel tillgång ned på 

kvartersnivå i hur olika delar av landet har valt att lägga sina röster. Det är i denna statistik 

som är fylld av information detta arbete har sökt sig för att kunna hitta svaren på de högst 

relevanta frågor om sammanhållning och splittring inom samhället som är viktiga att ställa 

sig. 

Vad i tidigare forskning finns då som ledtrådar för att avgöra relevansen av en studie ned på 

lokal nivå för att avgöra tendenser mellan olika demografiska grupper? Primärt är hypotesen 

utifrån den moderna svenska valforskningen att grupper som är fysiskt längre ifrån den 

politiska makten har ett lägre förtroende för hur demokratin fungerar och för politiken i 

allmänhet.6  

I sammanhanget är det viktigt att nämna relevanta teorier som hypoteser om tydliga skillnader 

i valresultat mellan städer och landsbygden bygger på. Forskning från SOM-institutet vid 

Göteborgs universitet visar att förtroendet för samhällsutvecklingen och politiken är lägre på 

landsbygden.7 Fler människor på landsbygden anser att samhällsutvecklingen går åt fel håll 

och förtroendet för EU:s institutioner är avsevärt lägre än i speciellt storstäderna.8 Med andra 

ord finns det en naturlig skepsis emot statliga och överstatliga institutioner på landsbygden. 

En ytterligare sida som tyder på indikationer att det finns tendenser som indikerar att 

landsbygdsborna har ytterligare förutsättningar att rösta emot en stark stat: landsbygdsborna 

är ofta husägare, använder bil klart över riksgenomsnittet och är starkt motståndare till 

                                                           
6 Oskarson, M (2016) 
7 Oskarson, M (2016) 
8 Oskarson, M (2016) 
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höjning av bensinskatten.9 Siffrorna som presenteras i varierande rapporter från SOM-

institutet tyder med andra ord på att det finns påtagliga skillnader mellan attityder. 

Vad finns i medelstora kommuner som gör dessa teoretiskt relevanta att studera? Av de fyra 

kategorier som täcks i SOM-institutets frågeformulär som ligger till grund för forskningen 

finns tre stycken representerade inom kategorin kommuner med mellan 50,000 och 150,000. 

Dessa är ”ren landsbygd”, ”mindre tätorter” och ”större tätorter”.10 Genom att få ett så pass 

stort urval av väljargrupper inom större enheter som innehåller såväl städer som landsbygd 

över hela landet skapas ett tvärsnitt av hela landet utifrån den tydliga skiljelinje som finns i 

den tidigare forskningen på området. 

Som helhet handlar den empiriska delen av arbetet om Sveriges medelstora kommuner och att 

gå igenom hur röstningsmönster i riksdagsval ser ut inom dessa baserat på den skiljelinje 

mellan centralort och landsbygd som har konstaterats inom tidigare forskning. 

Tillvägagångssättet är att dela in vardera av de undersökta kommunerna i två separata delar: 

en valkrets som täcker den medelstora staden som utgör centralort för kommunen, samt en del 

som täcker den omkringliggande landsbygden. Det kan visa på vart styrkor och svagheter för 

partier finns och vart i landet skilda preferenser inom samma administrativa gräns finns. 

Indelningen av det empiriska datamaterialet sker baserat på kartor och valresultat som 

Valmyndigheten publicerar i samband med Sveriges val på en vallokalsnivå. Utifrån dessa 

kartor görs en bedömning om huruvida en vallokal anses tillhöra centralorten eller om den 

tillhör kommunens omland, vilket kan vara i såväl mindre tätorter, småorter som ren 

landsbygd. Den fundamentala skiljelinjen i verket är baserad på centralortsprincipen, det vill 

säga att kommuner är indelade runt en större tätort där kommunal service och invånarmängder 

är koncentrerade. 

Problemområdet är relaterat till kommuners storlek och de idealtyper av demokratiska 

organisationers storlek ur ett perspektiv om att väljare ska ha så pass stort inflytande över sin 

representation som möjligt. Varför är då ämnet relevant?  Om det finns två tydliga motpoler 

inom ett politiskt område som en stad och ett omgivande område som båda har en viss storlek 

så kommer alltid den ena eller andra parten ha mer inflytande i den lokala demokratin. I vissa 

fall lär grupperna stadsbor och landsbygdsbor ha gemensamma politiska preferenser. Dock lär 

det i många fall vara så att de kommuner som ofta skapats på 1970-talet ifrån de tidigare stora 

                                                           
9 Oskarson, M (2016) 
10 Oskarson, M (2016) 
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stadskommunerna och mycket små landsbygdskommuner slagits samman till större enheter, 

ha olika värderingar.  

1.1. Syfte 

Syftet är att ta fram data för skillnader i röstmönster mellan centralorter och landsbygden i de 

kommuner i Sverige som är större än småkommuner men mindre än storstäder. Anledningen 

till att arbetet görs är för att kunna identifiera tendenser och skillnader mellan olika 

väljargrupper i Sverige baserat på bostadsort inom ett gemensamt lokalpolitiskt område. 

Därmed kommer arbetet förhoppningsvis kunna visa på utveckling, likheter och skillnader 

inom denna grupp kommuner. Med cirka 28,8 % av väljarna spelar de en avgörande roll för 

valutgången. 11 Därmed kan en förståelse av dessa bidra till förståelse för de tendenser som 

finns, samt att vidga kunskapen och begreppen omkring röstningsmönster i Sverige. 

Dessutom ingår det i syftet att jämföra partiernas resultat i de undersökta kommunerna med 

deras respektive riksgenomsnitt och att hitta tendenser utifrån dessa resultat. Huruvida 

tidigare forsknings teoretiska inslag om sociala attityder kan kopplas till valresultat är även 

det av stor betydelse för arbetets slutsatser. 

Kan det vara två politiskt segregerade enheter i samma kommun som tenderar att rösta fram 

olika majoriteter, men där bara den ena parten får överhanden eftersom de finns inom samma 

kommungräns? Dessutom, hur skiljer sig landsbygd och städer i olika landsdelar av Sverige? 

Det är där regionperspektivet kommer in. Jag har delat in samtliga tre landsdelar Götaland, 

Svealand och Norrland i fem subregioner, där Götaland har tre delar och de svealändska och 

norrländska kommunerna går under samma regionala block. Därmed kan man se i vilken del 

av landet de största skillnaderna mellan stad och land finns i röstning.  

1.2. Frågeställningar 

1. Vilka skiljelinjer finns i röstning mellan Sveriges medelstora kommuners stads- och 

landsbygder? 

2. Följer dessa eventuella skiljelinjer nationella trender, närmar de sig eller glider de 

alltmer isär, både regionalt och för partierna? 

3. Korrelerar fynden ifrån tidigare väljarforskning gällande attityder och partisympatier 

med mönstren som hittas? 

                                                           
11 Valmyndigheten & Excel 
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Vad gäller dessa forskningsfrågor och frågeställningar så går de in i varandra i form av att de 

tittar på varierande faktorer inom samma typ av geografiska väljargrupper runt om i landet.  

1.3. Disposition 

Presentationen av arbetet genomförs i flera steg. Efter syfte och frågeställningar presenteras 

teoretiska utgångspunkter som i sin tur leder in till svensk respektive utländsk tidigare 

forskning inom ämnesområdet stad- och landsbygdsväljare. Sedermera presenteras metod, 

material och tillvägagångssätt för arbetet och hur resultaten framkommit, samt vilka 31 

kommuner som valts ut, och varför just dessa ingår. Den empiriska resultatdelen baserat på 

valresultaten mellan 2006 och 2014 års riksdagsval i de aktuella kommunerna presenteras i 

närmare detalj i introduktionen till kapitlet. Där ingår dels de sammanvägda 

kommunresultaten för de 31 kommunsätena och de 31 landsbygderna, dels de åtta 

riksdagspartiernas resultat och dessutom regionala skillnader mellan tre delar av Götaland 

samt Svealand och Norrland. Genom att granska Sveriges åtta ledande partier som valts in i 

riksdagen under den senaste mandatperioden nås en detaljnivå för hur stöd även på partinivåer 

fördelas mellan städer och landsbygd. Mot slutet av arbetet analyseras resultaten utifrån 

frågeställningarna och resultaten diskuteras och sätts i sammanhang innan en litteratur- och 

teoridiskussion följer. Där finns även en sektion för avslutande kommentarer. Avslutningsvis 

diskuteras förslag till vidare forskning baserat på detta arbete. 
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2. Teori & bidrag till forskningen 

Robert Dahl är den huvudsakliga teoretiska influensen för detta verk genom sina 

demokratiteoretiska verk. Han beskriver i Democracy and its Critics framväxten av det 

moderna demokratiska samhället och att en konsekvens av att flytta demokratin ifrån 

stadsnationer (city states) till större suveräna stater innebär en inskränkning av individers 

möjligheter att direkt påverka sin demokrati.12 Dahl menar att en inneboende risk i 

demokratiska system är att minoriteter styr i vad som är menat som ett majoritetssystem. En 

dominant minoritet kan kontrollera och sätta agendan för de beslut som kommer upp på 

dagordningen och som sedan implementeras.13 Dahl har förvisso kritik emot resonemanget 

som en oundviklig konsekvens av ett samhälle där en grupp kommer vara aktiv och 

involverad och en annan inte.14  

Dock sätter det här arbetet ett minoritetssammanhang i ett närdemokratiskt perspektiv. Utifrån 

det avseendet kan man applicera det på en skiljelinje mellan stad och land. Den politiska 

infrastrukturen finns i centralorten och allt som oftast finns även en majoritet av en kommuns 

väljare inom ramen för stadsgränserna. På samma vis finns det i vissa fall en majoritet av 

väljarna utanför centralorten, både inom kategorierna ren landsbygd och små tätorter. Där det 

som i många fall finns olika politiska viljor mellan staden och landet kan snedvridningar av 

makt uppstå även på väljarnivå, inte bara i form av en aktiv politisk minoritet av 

befolkningen. Ett hypotetiskt scenario som förkroppsligar minoritetsdominans och 

legitimitetsproblem är om staden har 70 % av väljarna och en liten majoritet för det ena 

blocket, som då stadens väljare valt att representera dem. Inom samma kommungräns finns 

dock 30 % väljare som bor utanför som har valt det andra blocket med betydligt större 

marginal, som därmed får fler totala röster eller något färre. Oavsett utgång blir kommundelar 

med olika valutgångar för konstaterade skiljelinjer per definition ”minoritetsdominerade” i 

och med att en annan väljargrupp än de själva avgör valutgången. 

Dahl med flera beskriver i boken Size and Democracy tillsammans med Edward R. Tufte hur 

de mindre demokratierna i Europa opererade under 1900-talets andra hälfts inledning. Boken 

kom ut 1973, vilket ska tas i åtanke, då boken beskrev dåtidens demokratiska utmaningar, 

men som teoretisk bakgrund är den oavsett tidsepok intressant att studera och använda sig av. 

                                                           
12 Dahl, Robert (1989); Democracy and its Critics; s. 225; Yale University Press 
13 Dahl (1989); s. 277 
14 Dahl (1989); s. 271 
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Mindre demokratiska system var enligt en mall som beskrevs som förenklad, mer 

homogeniserade än större demokratiska system.15 En direkt korrelation till detta var en ökad 

konformism, vilket kan uppfattas som negativt i ett demokratiskt system, men samtidigt var 

konflikterna färre.16 De konflikter som däremot uppstod i kölvattnet av sådana system blev 

dock än mer polariserade och explosiva.17 Nordirland är ett tänkbart sådant exempel på ett så 

pass polariserat klimat att det krävts maktdelning mellan de två demografiska grupperna och 

samlingsregeringar sedan självstyret från Storbritanniens regering blev ett faktum i och med 

Långfredagsavtalet ifrån 1998.  

Där homogeniteten i värderingar och förutsättningar samt konfliktbenägenheten är mindre, 

tenderar dock mindre demokratiska institutioner fungera klart mer friktionsfritt enligt denna 

mall. Det finns dock för- och nackdelar med bägge systemen när det kommer till 

effektivisering och en ökad centralisering av den politiska makten.18 I grund och botten är 

småkommuner lidande av en problematik gällande kapaciteten att genomföra sina uppdrag 

som i Sveriges fall resulterade i det nuvarande 290-kommunssystemet där stora 

landsbygdsområden införlivats i en närliggande större stad. I andra fall blev landsbygder kvar 

i mindre enheter, när det inte fanns någon närliggande större stad. I en studie baserat på 

respondenter i fem olika stater (Italien, Mexiko, Storbritannien, USA och Västtyskland) hade 

samtliga fem staters medborgare indikerat att det var enklare att påverka sin lokala politik 

som enskild medborgare än den nationella.19 En teoretisk utgångspunkt utifrån det är att ju 

större chans det uppfattas av en enskild medborgare att dennes medverkan kan leda till 

förändring, desto större är motivationen till att engagera sig i demokratiska sammanhang.20 

Därmed kan mindre demokratiska enheter visa sig effektiva för att maximera deltagandet. 

Bidrag till forskningen 

Som ovan nämnts bidrar detta arbete till att kunna koppla samman existerande valforskning 

baserat på surveyundersökningar och valundersökningar till empiriska valresultat ned på 

kvartersnivå. I och med att arbetet är fokuserat inom en viss grupp kommuner som kartlägger 

väljarpreferenser inom samma politiska indelningar, blir den ett viktigt tillskott för att förstå 

                                                           
15 Dahl, Robert & Tufte, Edward. R (red.) (1973); Size and Democracy – The Politics of the smaller European 
Democracies; s. 92; Stanford University Press 
16 Dahl & Tufte (red.); s. 92 
17 Dahl & Tufte  (red.);  s. 92 
18 Dahl & Tufte (red.); s. 28 
19 Dahl & Tufte (red.); s. 57 
20 Dahl & Tufte (red.); s. 40 
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de politiskt demografiska skiljelinjerna som går igenom den svenska valmannakåren. 

Relevansen blir tydlig genom det lokala och regionala perspektivet som även sätter fokus på 

enskilda kommuners skillnader och hur dessa varierar i olika landsdelar, vilket ytterligare 

sätter fingret på vart i landet de politiska klyftorna mellan tätorter och glesbygd finns innanför 

kommungränser. Genom att kartlägga närmare 30 % av Sveriges väljare under tre olika val får 

läsaren en god inblick i trender och i huruvida valresultaten och sambanden stämmer överens 

med tidigare forskning inom området. 

Istället för att förena mängder av landsbygdskommuner har ”centralortsprincipen” inneburit 

att kommungränser dragits efter en centrum-periferi-struktur som innebär att kommuner dras 

omkring ett centralt urbaniserat område som har endera en majoritet eller en stor minoritet av 

invånarantalet.21 Hypotesen som följer är att när de två specifika delar av kommunen delas in 

kommer skillnader att synas och att en av de demografiska väljargrupperna kommer få se sig 

styrd av endera en majoritet eller en minoritet av väljare som har andra politiska preferenser. 

Ifall hela kommunen har en gemensam preferens men i olika grad spelar skillnader mindre 

konkret grad i verkligheten. Dock innebär det när det finns allt mellan 10,000 och 40,000 

väljare som deltar i valet utanför centralorten att det finns en stor andel som inte får sin grupps 

majoritetsvilja igenom. Trots att centralortsprincipen implementerats har Sverige ett stort 

antal kommuner med ett lägre antal väljare än vad de minsta enheterna i de medelstora 

kommunerna har. I teorin har därmed de väljarna en större möjlighet att påverka sin 

lokalpolitik än vad väljare som har en större ort eller landsbygd inom samma kommungräns 

att ta hänsyn till. Finns konflikten är då nästa logiska fråga? Som kommer att visas i avsnittet 

om tidigare forskning så finns det rejäla skillnader i sociala och politiska attityder mellan ren 

landsbygd, mindre tätorter, medelstora städer och storstäder. Skillnaderna är ofta eskalerande 

från en demografisk grupp till en annan beroende på bostadsortens storlek. 

Det finns andra skiljelinjer att studera utöver bostadsort, och synpunkter skulle kunna finnas 

på att det dras en tydlig linje mellan vad som är stad och landsbygd beroende på valdistriktets 

gränsdragning. Det arbetet främst leder fram till är en översiktsbild av dels huruvida generella 

skillnader mellan städer och landsbygd finns, och dels hur stora de är i olika regioner och i 

specifika kommuner. Att kommuner i en regional storlek valts ut beror på att de har ett högt 

antal väljare i såväl centralorten och landsbygden för att kunna jämföras. Ur ett perspektiv om 

andra skiljelinjer som också förekommer i SOM-institutets rapporter och publiceringar finns; 

                                                           
21 Westerståhl, Jörgen & Johansson, Folke (1981); Medborgarna och kommunen; s. 131; 
Kommunaldemokratiska kommittén; Ds Kn 1981:12 
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höginkomsttagare gentemot låginkomsttagare, äldre gentemot yngre, män gentemot kvinnor, 

med mera. Relevansen för det här arbetet bottnar i att sätta fingret på en av flera faktorer som 

kan göra skillnad för väljares röstningsbeteende – samt att det bryter över tidigare nämnda 

demografiska grupper. 

I andra stater som följer ett valsystem av enmansvalkretsar likt Storbritannien, USA, Kanada 

och Australien är däremot varje valkrets inom mindre områden en egen tävling om att få fram 

en enskild parlamentsledamot. Det innebär att den subnationella naturen av valrörelserna blir 

mer i fokus än i ett particentrerat system. I en förlängning innebär det att granskningar på 

lokal nivå gällande svenska valresultat blir extra intressant ur ett perspektiv utifrån 

verifierbarhet. Detta beror på att alla röster i Sverige räknas lika mycket, snarare än olika 

beroende på mandatfördelningar. Det i sin tur kan bidra till att öka förståelsen för väljares 

rörlighet, vart politiska partier och block har sina styrkor med mera. Det absolut viktigaste 

arbetet ämnar åstadkomma är dock att påvisa att definitionen stad/landsbygd kan vara mycket 

vidare än att enbart resonera omkring glesbygdskommuner och de väldokumenterade 

utmaningar de står inför. Därför blir det viktigt i sammanhanget att lyfta fram den delning 

som eventuellt finns mellan såväl stad och omland i dessa medelstora kommuner, men även 

att vidare definiera skillnader mellan omlandet till länens dominanta centralorter i relation till 

kommuner längre ifrån dessa regionala metropoler.  

En annan viktig del blir att se om det finns tendenser som går emot en ökad splittring mellan 

röstning inom kommuners olika delar samt om väljarnas rörlighet är större i endera staden 

eller landsbygd, eller om Sveriges kommuner av regional betydelse istället har samma 

rörlighet mellan valen för partierna i endera kommundelar.  

Arbetet ska även ta reda på huruvida det finns en del av Sveriges landsbygd som lutar mer åt 

höger än centralorter i dessa medelstora kommuner. Anledningen till den forskningsingången 

är att det i USA, Storbritannien och Australien, för att nämna några, så är det stora 

högerpartiet dominant i en klar majoritet av landsbygden, vilket tydligt visas av kartor på 

valresultat på länsnivå i USA och valkretsnivå i speciellt södra och mellersta England. De 

allra mest glesbefolkade områdena av Sverige, längre ifrån städerna, tenderar istället att vara 

mycket starka socialdemokratiska fästen. Istället är allianspartierna beroende av de 

tätbefolkade större kommunerna i de val de vunnit endera en majoritet (2006) eller en 

pluralitet (2010) av rösterna, bortsett ifrån i landets södra delar. I dessa småkommuner växte 

sig dock Sverigedemokraterna starkt på Alliansens bekostnad 2014. Arbetet kommer därför 
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att sätta fokus på landsbygdsområdena i de studerade medelstora kommunerna för att se om 

samma tendens finns även där. 

Arbetet kommer även att försöka identifiera regionala variationer i landsbygdens och städers 

politiska tendenser i de studerade kommunerna. Där finns det spännande ansatser att utgå 

ifrån. Ett iögonfallande exempel är att Socialdemokraterna fick 47,4 % i Nyköpings kommun 

och 46,9 % i Luleå kommun 2002, medan det 2014 hade förändrats till 34,0 % i Nyköping 

och tappet begränsats till 44,7 % i Luleå.22 23 Väljarbeteende över tid på lokal nivå i nationella 

val är ett forskningsämne ger ett perspektiv utifrån en situation där väljare över hela landet 

röstar på samma statsministerkandidater i ett proportionerligt val över hela landet. Oavsett 

valsystem har alla väljare en röst, men i ett proportionerligt system har alla väljare anledning 

att rösta eftersom varje röst gör skillnad. 

Studiens resultat kommer vara användbara för att öka förståelsen av de politiska mönster som 

finns i en del av väljarkåren som har en stor andel av andelen röstberättigade på riksnivå, det 

vill säga de regionala metropolerna och dess omkringliggande landsbygd. Genom att ta del av 

studien kan såväl akademin, som allmänheten och politiska partier få ökade kunskaper om 

vilka håll de två väljargrupperna har varit på väg åt. Dessutom kommer den bidra till att 

diversifiera forskningen av politiska klyftor mellan stad och land, samt även leta efter hur 

klyftan varierar i olika delar av landet. 

2.1. Tolkningsram 

Primärt är tolkningen inriktad på en uppdelning av samtliga 31 undersökta kommuner i två 

separata delar, stad och landsbygd. Genom att gå igenom resultaten på vallokalsnivå 

framkommer två resultat som ger svar på om kommunernas två delar – stad och land, väljer 

olika regeringsalternativ eller inte. Teoretiska utgångspunkter ifrån tidigare forskning talar om 

skillnader mellan den idealiska storlek för demokratiskt inflytande för väljare och storlekar 

som tenderar att syfta till effektivitet. Varje kommunområde får en stad och en landsbygd att 

dela in i, där partiernas respektive stöd mäts upp, och vägs samman i de konstellationer av 

partier som finns: de rödgröna partierna och Alliansen.  Tre viktiga steg är nödvändiga för att 

kunna tolka de resultat som kommer fram: 

                                                           
22 Valmyndigheten 
23 Valmyndigheten 
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1, Konstatera om huruvida det finns en skiljelinje mellan städer och landsbygd i 

röstningsmönster eller inte. 

2, Förstå hur den i så fall ser ut. Växer den eller sjunker den? Blir det vanligare eller 

ovanligare med olika ”vinnande” konstellationer inom samma kommun? 

3, Kunna dra tolkningar i hur en eventuell skiljelinje stämmer in med existerande valforskning 

och visar på samma eller liknande resultat. 

Det är dessa tre punkter som huvudsakligen måste tolkas för att kunna genomföra studien och 

som ligger till grund för de tidigare nämnda frågeställningarna. Var och en disponeras i analys 

och slutsatser. För att öka läsarens förståelse för forskning inom området presenteras dock 

först både inhemsk och utländsk tidigare forskning, innan avancerade resultat ifrån riket, 

regioner och slutligen partier gås igenom. Därefter finns material för att kunna dra slutsatser 

och analysera fynden. 

Vad är då tänkbara resultat som hade varit oproblematiska respektive problematiska ur ett 

demokratiteoriperspektiv? Oproblematiska resultat är att kommunerna har ungefär likvärdiga 

resultat mellan städer och landsbygd, och konsekvent får samma största regeringsblock i 

bägge boendegrupper. Mer problematiskt är om de visserligen tenderar att få endera rödgröna 

städer och allianslandsbygd i samma kommun (eller vice versa) men att bara ett block har 

förutsättningar att ”vinna” kommunen. Ett annat problem ur en demokratisynpunkt är om 

bägge blocken kan vinna kommunen, men att det alltid råder påtagliga skillnader mellan stad 

och landsbygd. Då måste en del av kommunen stå tillbaka oavsett den sammanlagda 

valutgången. Huruvida pluralitet eller majoritet uppnås i respektive grupp för respektive 

koalition är även det ett potentiellt problem att granska utifrån valresultaten. Andelen av 

kommunerna där skillnader finns och vart i landet de finns är viktiga faktorer för att avgöra 

om problemet finns och hur djupa skiljelinjerna däremellan i så fall är. 
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3. Tidigare forskning 

 Eftersom tillvägagångssättet för denna studie är baserat på valresultat snarare än 

väljarundersökningar på individnivå så krävs noggrannhet i hur kopplingar görs. Där till 

exempel skiljelinjer råder med andra länders förhållanden blir det naturligt att via kvalitativa 

textanalystolkningar dra slutsatser om vad det råder för röstningstendenser där, men att vara 

kontextbaserad. En medelstor stad likt den här studien ämnar granska i Sverige är mycket 

mindre än vad städer av samma typ av befolkningsandel har i till exempel USA, där det finns 

ett stort antal städer som är dels större än Stockholm, men också städer i stora demokratier 

såsom New York, Tokyo, Los Angeles, London och Paris har fler eller liknande antal 

invånare i sina storstadsområden än vad Sverige har innanför sina gränser. Det som räknas 

som landsbygd i en sådan kontext där enskilda delstater i USA har ett liknande eller högre 

invånarantal än Sverige kan således bli annorlunda, vilket är en viktig brasklapp för en 

forskare att tänka på vid teoretisk koppling. 

3.1. Svensk forskning 

Ur ett svenskt perspektiv är SOM-institutets arbete via opinionsundersökningar en viktig källa 

för att kunna göra antaganden om svensk landsbygd. SOM-institutet är en del av Göteborgs 

Universitets statsvetenskapliga institution.24 Sedan 1986 har institutet tillräckligt 

genomgående data för att man ska anse sig kunna generalisera väljardemografiska 

undersökningar ned på kommunnivå. SOM-institutet inordnar sina demografiska kategorier 

för skiljelinjer mellan stad och landsbygd i fyra separata kategorier; storstäder, större tätort, 

mindre tätort och ren landsbygd, där respondenten själv får kryssa in sin definition på vad 

dennes bostadsort passar in i.25  

Boken Svenska väljare ifrån SOM-institutet av Sören Holmberg och Henrik Oscarsson går 

detaljerat in på valforskning relaterat till 2014 års val i en djupare inblick i varför väljarna 

valde att rösta som de gjorde. Sveriges väljare har granskats på en djup nivå ned på partinivå, 

väljares sysselsättning och andra demografiska faktorer. Med hjälp av data ifrån 

surveyundersökningar av väljarna på ett representativt urval av väljarkåren finns statistik 

inom ett stort antal områden inkluderade i boken. Landsbygdens och städernas invånare finns 

representerade ned på partinivå både i form av variabeln vilka partier invånare på ”ren 
                                                           
24 SOM-institutet; Göteborg 
25 SVT Forum; seminarium ifrån konferensen ”250 möjligheter” med Henrik Oscarsson 12/9-2017  
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landsbygd”, ”mindre tätorter”, ”större tätorter” och ”storstäder” uppger att de röstat på,26 men 

även vilken andel av partiernas respektive väljare som har vuxit upp i dessa olika 

kategoriseringar. Till det läggs gruppen som vuxit upp utanför Sverige i Europa samt utanför 

Europa, men den demografiska gruppen kan ingå i alla fyra kategorier gällande nuvarande 

bostadsort.  

Eftersom människor flyttar mellan landsbygd och städer under sina livstider så är 

informationen någorlunda begränsad, men på en partinivå kan det ändå vara intressant att 

studera utifrån valresultat hur väl antalet av partiets väljare som vuxit upp i en viss typ av 

miljö står sig i relation till partiets prestation inom landsbygder och städer. Ibland dessa siffror 

finns även en representationsviktning av vad hela befolkningens tillhörighet befinner sig på i 

procent. Det visar på huruvida ett parti över- eller underpresterar, eller ifall det finns en 

normalrepresentation bland väljare inom olika demografiska boendegrupper. Just över- och 

underrepresentation är ett viktigt tema för den avslutande delen av empirin och den 

efterföljande analysen av empirin utifrån använda teorier. Tack vare det sambandet blir 

statistik av den aktuella typen extra lämplig att använda sig av. Svenska väljare är ett tydligt 

analysverktyg utifrån individuella surveyundersökningar. Utöver det så behöver man gå 

vidare i SOM-institutets forskning för att kunna hitta fler relevanta teoretiska utgångspunkter 

att ta avstamp utifrån. 

Ett viktigt fundament gällande tidigare forskning i fallet gällande väljarbeteende på landsbygd 

och i städer ifrån modern tid är Maria Oskarsons publikation En skiljelinje mellan stad och 

land? Studien grundar sig på opinionsundersökningar SOM-institutet gjorde av den svenska 

väljarkåren under 2016 baserat på demografiska skiljelinjer. Oskarson citerar definitioner 

ifrån Lipset & Rokkan samt Bartolini & Mair för sina definitioner av vad en politisk 

skiljelinje innebär. Oskarson beskriver det svenska politiska systemet som traditionellt fruset i 

positioner där Centerpartiet har varit det agrara partiet som representerat landsbygden, där 

resterande delar av samhället varit indelat enligt en traditionell vänster- och högerskala ur ett 

ekonomiskt perspektiv.27 Det politiska landskapet beskrivs dock som i en tydlig förändring i 

modern tid där rörlighet mellan partier ökar och historiska tendenser bleknar. Rapporten 

presenterar attitydundersökningar baserat på boendeposition i Sverige, indelat i fyra separata 

kategorier. Dessa fyra är ren landsbygd, mindre tätort, mellanstor stad och storstad 

(Stockholm, Göteborg och Malmö). 

                                                           
26 Holmberg & Oscarsson (2016); s. 83 
27 Oskarson, Maria (2016); En politisk skiljelinje mellan stad och land?; s. 5 
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Det här arbetet har tagit inspiration ifrån de mätningar som genomförts och applicerat dessa 

på vallokaler ur ett geografiskt perspektiv för att kunna matcha de fynd som SOM-institutet 

och Oskarson kommit fram till gentemot faktiska valresultat. I och med den kopplingen finns 

en tydlig relation och röd tråd mellan SOM:s observationer och huruvida de matchar emot 

valresultat i kategorierna ”ren landsbygd/mindre tätort” och ”medelstora städer”, vilket är de 

två studieobjekt som granskas i detta verk. 

Grundläggande skillnader i demografiska skiljelinjefaktorer innefattar att storstadsväljare 

separerar sig ifrån resterande väljargrupper i faktorer såsom yngre ålder, högre utbildning, att 

de hyr sin bostad, bor i lägenheter, har högre inkomst, är oftare tjänstemän, tenderar att ha 

flyttat till sin nuvarande ort de senaste tio åren och är oftare uppvuxna utanför Sverige.28 Åt 

vilka håll dessa faktorer tenderar att korrelera i röstningsmönster nämns dock inte i Oskarsons 

rapport, men att döma av detta arbetes senare presenterade datainsamling så är åtminstone 

medelstora städer extremt diversifierade mellan olika områden. Det är något som kommer att 

aktualiseras senare i denna uppsats i samband med presentationen och analysen av empiriska 

data ifrån de tre studerade riksdagsvalen. 

Noterbara resultat från den senast publicerade studien är att förtroendet för demokratin och 

institutionerna är som lägst på renodlad landsbygd och som högst i storstäderna samt i större 

tätorter.29 Som teoretiskt ramverk kan man därmed argumentera för att det bör skilja sig i 

förtroende för etablerade partier såsom regeringsledande partier även mellan städer och 

landsbygd i dessa regionala kommuner. När det gäller förtroende för de politiska partierna 

finns dock det lägsta förtroendet över tid att finna i mindre tätorter,30 likt sekundära rter i 

dessa medelstora kommuner. En teoretisk ingång utifrån detta är att leta efter svängningar i 

valresultat mellan de olika kommundelarna och huruvida hypotesen om landsbygdens lägre 

förtroende för politiker och politiska partier leder till att regeringssidan går framåt eller backar 

mer eller mindre än vad den gör i staden i samma kommun.  

Skiljelinjer manifesteras i samtliga forskningsområden i Oskarsons rapport genom de 

stapeldiagram som presenteras mellan olika samhällsgrupperingars enkätsvar. Väljarnas 

partisympatier påminner till stor del om 2014 års valresultat i underlaget som SOM nyttjade. 

                                                           
28 Oskarson, M (2016 ); s. 8 
29 Arkhede, Sofia & Oscarsson, Henrik (2017); Svenska demokratitrender 1986-2016; s. 3; SOM-institutet 
Göteborgs universitet 
30 Arkhede & Oscarsson; s. 57 
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Tack vare detta innebär det att siffrorna ifrån institutet kan matchas väl emot den utveckling 

mellan 2006 och 2014 som sedermera mynnade ut i det årets supervalår.31  

Oskarson presenterar tolv separata punkter där respondenterna tillfrågats om sina värderingar 

eller vanor baserat på bostadsort som beroende variabel. Den första punkten gäller 

tillvägagångssätt för resande, som visade på en mer än sex gånger så stor överrepresentation 

för storstadsbor gentemot landsbygd i att utnyttja kollektivtrafik, skillnader som minskade till 

tre gånger så stora för medelstora städers invånare.32 Skiljelinjen mellan såväl 

kollektivtrafiks- som bilanvändning var dock ungefär likartade i spannet mellan ren 

landsbygd, medelstor stad samt storstad, där den medelstora stadens invånare befinner sig 

mittemellan den rena landsbygden och de tre storstäderna.33 Ur ett röstningsperspektiv fanns 

betydligt tydligare indikatorer på skiljelinjer än rent logistiska. Dock är en vinkel som är 

intressant i sammanhanget gäller det starka motståndet och korrelationen mellan 

Sverigedemokratiska väljares motstånd mot koldioxidskatt och Miljöpartiets väljares vilja till 

sådan, med det respektive stödet för respektive parti på den bilberoende landsbygden samt i 

de kollektivtrafiksdominerade storstäderna men även de medelstora städerna.34 35 Medelstora 

städer har utifrån den studien tendenser som i bägge fallen ligger mellan ytterligheterna i form 

av sympatier för landsbygdspartier och storstadspartier. 

Icke-partipolitiska indikatorer i sammanhanget innebär frågeställningarna som berörde 

förtroende för samhällsutvecklingen och institutioner. En majoritet av respondenterna i alla 

fyra demografiska kategorier ansåg att utvecklingen i Sverige gick åt fel håll vid tidpunkten, 

där skillnaderna var relativt små, men tydligt statistiskt noterbara.36 Drygt 60 % av 

landsbygdsborna ansåg att utvecklingen gick åt fel håll, medan övriga tre grupper; mindre 

tätorter, medelstora tätorter och storstäder, hade något över hälften av respondenterna som 

ansåg utvecklingen vara negativ.37  

I förtroendefrågor gällande maktinstitutioner finns det en klar skillnad mellan 

respondentgrupperna baserat på om det är politiska institutioner på lägre nivå, högre nivå eller 

media. Förtroendet för regeringen, riksdagen, partierna och EU:s institutioner kommissionen 

                                                           
31 Europaparlamentsvalet och de tre nationella valen sammanföll för första gången år 2014, något som härnäst 
kommer ske 2034 baserat på nuvarande tidslinjer för val. 
32 Oskarson, M (2016); s. 9 
33 Oskarson, M (2016); s. 9 
34 Oskarson, M (2016); s. 9 
35 Oskarson, M (2016); s. 17 
36 Oskarson, M (2016); s. 20 
37 Oskarson, M (2016); s. 20 
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och parlamentet var klart lägre relativt på landsbygden gentemot vad det var i storstäderna.38 

Skiljelinjerna var mindre mellan landsbygden och medelstora tätorter inom dessa frågor, men 

statistiskt tydliga, där medelstora städer befann sig närmare storstäderna i frågor om partierna 

och den vid 2016 sittande rödgröna regeringen samt EU-kommissionen. I frågor om 

förtroende för EU-parlamentet och riksdagen befann sig medelstora städers väljare istället sig 

mittemellan storstäderna och landsbygden på förtroendeskalan.39 

Efter 2010 års val släppte Statistiska Centralbyrån (SCB) en rapport kallad ”Åttapartivalet”; 

detta då Sveriges riksdag för första gången fick åtta invalda partier i samma val. Studien 

kartlade svenska väljare i samband med valet och de resultat som inhämtades i 

vallokalsundersökningen. I undersökningen fanns en sektion gällande partiers starkare och 

svagare områden.40 Bortsett ifrån att konstatera att Centerpartiet och Sverigedemokraterna 

hade störst överrepresentation av väljare på landsbygden gentemot befolkningen i sin helhet, 

fann studien att de två partierna tillsammans med Kristdemokraterna hade störst regionala 

skillnader i graden av väljarstöd. 

Ur ett forskningsperspektiv hade specifikt en sammanfattning om vilka väljargrupper som de 

möjliga regeringsblocken attraherade en tydlig relevans till detta arbete. Både i samband med 

2006 och 2010 års val som granskas i denna rapport hade kartlagts vid tidpunkten. 

Allianspartiernas styrkor var tydliga i ett medelklassperspektiv och bland högre tjänstemän, 

men även hälften av alla förvärvsarbetande. Väljargruppen var dels de mest välbärgade men 

även en medelklass med relativt goda förutsättningar ekonomiskt som valde allianspartierna 

och en moderatledd regering framför en socialdemokratisk regering.41 Rapporten visade att 

fynden indikerade att en sådan koalition numerärt vägde ut de ekonomiskt svagare grupperna i 

samhället. I koppling till Oskarsons senare rapport om den politiska demografin kan således 

paralleller dras mellan ägande av sin bostad på landsbygden eller i villaförorter som en del av 

förklaringen till allianspartiernas framgång i ett val som präglas av ekonomiska skiljelinjer. 

Statistiska Centralbyråns rapport från 2014 års val visade istället på en tydlig skillnad i form 

av rörliga väljare, men ett nettoresultat mellan valen som trots det var inom en eller ett par 

procentenheter för sex av de åtta riksdagspartierna. Den stora väljargruppen som flyttade 

mellan de två valen var ifrån det under åtta år statsbärande partiet Moderaterna till 

                                                           
38 Oskarson, M (2016); s. 12 
39 Oskarson, M (2016); s. 12 
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Sverigedemokraterna.42 Båda partierna rörde sig cirka sju procentenheter i det totala 

valresultatet i vardera riktningen. Vallokalundersökningen SCB använde sig av visade dock 

att rörligheten mellan partierna som inte synts till i valresultaten var hög, där 

Socialdemokraterna vann moderata väljare men tappade väljare såväl till Vänsterpartiet, 

Feministiskt Initiativ som Sverigedemokraterna. Nettoresultatet blev därmed att partiet knappt 

översteg 2010 års valresultat. 

I en analys av Moderaternas tapp och Sverigedemokraternas vinster varnade forskarna för att 

dra en automatisk korrelation mellan partiernas siffror och att väljare gått rakt ifrån det ena till 

det andra partiet. Dock konstaterades i ett numerärt tal att Sverigedemokraterna växt med tio 

procentenheter på ren landsbygd och med sex procentenheter i mindre tätorter. Moderaternas 

tapp var istället sex procentenheter på landsbygden och tio procentenheter i de mindre 

tätorterna.43 Utifrån detta kan man se att även om rörligheten sammanlagt inte var likvärdig i 

alla demografiska grupper så fanns dessa två viktiga grupperingar för detta arbete inom ramen 

för att partiernas vinster och tapp tog ut varandra i ett. 

Moderaternas förluster till de rödgröna partierna visade sig istället huvudsakligen i de större 

tätorterna och storstäderna. Där alla andra sex partier (utom Vänsterpartiet) tappat väljare i de 

mindre enheterna; och det efter 2014 års val regeringsbildande Socialdemokraterna försvagat 

sin ställning på landsbygden, delade andra partier förutom Sverigedemokraterna också på 

nettovinsten av Moderaternas tapp i de större enheterna. Studien indikerade att 

Sverigedemokraterna tog mer än hälften av de åtta procentenheter som Moderaterna hade 

tappat i de större tätorterna. Storstädernas förflyttningar var kopplade till Feministiskt 

Initiativs jämförelsevis höga valresultat under riksdagsspärren och de etablerade partierna 

förutom Moderaterna rörde sig mycket knappt framåt eller bakåt.44 Vad valundersökningen 

visade är att grupperna utanför storstäderna tycks ha varit en viktig väljargrupp när det 

kommer till starka nettoförändringar inom gruppen partier i riksdagen mellan 2010 och 2014 

års val.  

Detta gör att väljargrupperna inom kategorierna av väljare i medelstora kommuner som 

rymmer både medelstora städer, mindre tätorter och ren landsbygd inom samma 

kommungränser är ett intressant forskningsobjekt gällande utgång på valet och hur de rör sig 

gentemot rikssnittet. Är i själva verket de nästan 30 % av landets väljare som granskats i detta 
                                                           
42 Statistiska Centralbyrån (2014); Flytande väljare ; s. 42 
43 Statistiska Centralbyrån (2014); s. 44 
44 Statistiska Centralbyrån (2014); s. 44 
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verk tungan på vågen för vilket än av blocken eller partierna som ska lyckas i ett riksdagsval? 

Något som ytterligare stärker det resonemanget är att väljare som beskrivs som ”industriella” 

och ”lågutbildade” har högre identifikation till sina partier än andra. Det som är extra 

intressant att studera utifrån vart väljarna finns är även att kunna göra en bedömning utifrån 

väljarnas ideologiska inställning. Finns det tendenser för vart positionerna för väljarna finns 

till hur de två stora blocken samt Sverigedemokraterna har rört sig? Det är en viktig del av 

den tredje frågeställningen om vad forskningen säger i relation till valresultaten. 

Effekterna av en kommunreform utreddes av bland annat Jörgen Westerståhl i samband med 

genomförandet av den nämnda reformen i början av 1970-talet. Utredningen av vilken 

idealtyp på kommunstorlek som renderade den mest effektiva kombinationen av politiskt 

deltagande fanns vara i kommuner under 8,000 invånare.45 Invånarna i de mindre 

kommunerna uppfattade att de oftare diskuterade lokala problem än vad man gjorde i större 

kommuner.46 Samma författare stod bakom den sammanfattande rapporten till 

Kommunaldemokratiska kommitténs Medborgarna och kommunen. Där konstaterade 

Westerståhl och Folke Johansson utifrån sina studier av 50 kommuners invånares uppfattning 

om de sammanslagna kommunerna att så många som 38 % av invånarna utanför centralorten 

var missnöjda med fördelningen av den offentliga servicen i kommunerna efter 

sammanslagningarna.47 Motsättningar som tidigare hade funnits mellan 

landsbygdskommunerna hade vid 1970-talets slut dock i stort sett eliminerats, på bekostnad 

av att de tidigare bäst fungerande demokratiska institutionerna (små tätortskommuner) hade 

upphört att existera.48 Som utgångspunkt kan man därmed anta att i ett Sverige som alltmer 

centraliserat samhällsservicen i ett urbaniserat samhälle, lär de siffrorna på landsbygden ha 

förutsättningar för att vara än högre i dagens sammanhang, vilket skapar förutsättningar för 

skiljelinjer. 

3.2 Utländsk forskning 

Utanför Sverige finns det annan forskning baserat på röstningstendenser mellan städer och 

landsbygdsområden, där den teoretiskt mest relevanta hämtas främst ifrån USA. En artikel 

                                                           
45 Dahl, Robert & Tufte, Edward R. (red.) (1973); Size and Democracy; The Politics of the smaller European 
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ifrån American Political and Social Science som granskade presidentvalen mellan 2000 och 

2016 utifrån stad- och landsbygdsperspektiven är dock särskilt intressant som teoretiskt 

underlag för att ha en komparativ aspekt mellan två olika länder att diskutera.49 Studien går 

igenom attityder och röstningsmönster i stads- och landsbygder. Författarna gör klart redan i 

dess inledning är att det är viktigt att inte se hela rurala USA som en enda enhet, då det skiljer 

sig stort i förutsättningar.50 Den tesen är intressant och även om utrymmet att vidareutveckla 

detta är begränsat i det aktuella arbetet så finns det klart intressanta vinklar att utgå ifrån vid 

en teoretisk komparativ jämförelse mellan Sveriges och USA:s landsbygd i en vidareutbyggd 

analys. Ett annat intressant verk av samma författare (Scalia & Johnson samt även av Rogers) 

ifrån University of New Hampshire kartlägger förändringen av demografiska röstfrekvenser 

inom landsbygdens USA ett år innan Donald Trumps valseger år 2016.51  

Utanför Sverige har modern forskning i samband med stads- och landsbygdsväljare satts i 

fokus i samband med omröstningen om Storbritanniens lämnande av EU (även kallat Brexit). 

Omröstningens konsekvenser i form av skifte av den brittiska väljarkåren och hur den satte 

fokus på starka regionala skillnader berördes i rapporten Brexit and Public Opinion, där ett 

antal faktorer granskades gällande attityder i ett Storbritannien djupt delat av EU-frågan.52 I 

ett försök att mäta hur bakgrundsfaktorer i form av platsens ekonomiska framsteg eller 

sänkning under de senaste decennierna innan omröstningen genomförde Center for Towns en 

undersökning baserat på ett index av ekonomiska framgångsfaktorer.53 Indexet syftade till att 

mäta befolkningstillväxt eller minskning av densamma, nivån på den ekonomiska aktiviteten 

och inflödet av yngre och högutbildad arbetskraft, faktorer som beskrevs som kritiska för 

framgång i en global ekonomi.54 Den 30-årig referensperioden innefattade åren mellan 1981 

och 2011.  

Korrelationen visade sig enligt författarna vara att en stor del av de områden med minskat 

index var industriella områden eller kustområden, medan större städer var de områden som 

höjt sina relativa resultat mest. I sin tur tycktes resultera i att de mer ”framgångsrika” 

områdena röstade för att stanna i EU medan de mindre ”framgångsrika” områdena valde att 
                                                           
49 Scala, Dante J. & Johnson, Kenneth M. (2017); Political Polarization among the Rural-Urban continuum: The 
Geography of the Presidential Vote 2000-2016; The Annals of the American Academy of Political and Social 
Science Vol 672 Issue No 1 2017 
50 Scala & Johnson (2017); s. 163 
51 Scalia, Dante J. & Johnson, Kenneth M. & Rogers, Luke T. (2015); Red rural, blue rural? Changing voting 
patterns in a changing Rural America; Political Geography 48 (2015) s. 108-118  
52 The UK in a Changing Europe (2018); Brexit and Public Opinion; King’s College London  
53 The UK in a Changing Europe (2018); s. 43 
54 The UK in a Changing Europe (2018); s. 43 
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rösta för att lämna unionen.55 Attitydundersökningar i de olika kategorierna antydde att de 

mindre orterna med den sämre ekonomiska utvecklingen hade fått en ökad tilltro till möjlighet 

till politisk påverkan efter att utträdessidan vunnit folkomröstningen.56  

Kartor över valresultat i USA och Storbritannien visar tydligt att vänsteralternativet i dessa 

länder vinner stöd i städer, medan högeralternativet primärt hämtar sin support ifrån 

landsbygdsområden genomgående i alla landsdelar. Omfattningen av detta varierar dock 

mellan olika regioner i respektive land, vilket Scalia & Johnson poängterar i det amerikanska 

fallet.57  

I samband med de senaste valen, 2016 i USA och 2017 i Storbritannien tycks skillnaderna ha 

ytterligare ökat mellan främst vänsterdominerade storstäder och där högerpartiers kandidater 

gjort framryckningar i landsbygdsområden och småstäder som tidigare varit mer vänster än 

rikssnittet. Även i delstater Trump vände ifrån demokratisk till republikansk seger som till 

exempel i Pennsylvania så vände sig samtliga tre län gränsande emot Philadelphia sig åt 

Hillary Clintons håll än mer vad de hade gjort för Barack Obama i valet innan,58 vilket visar 

på hur tydliga förändringar kan vara inom olika grupperingar inom en föränderlig väljarkår. 

3.3. Hypoteser 

Utifrån rådande forskning finns goda skäl att misstänka att det råder klara skiljelinjer mellan 

väljare på landsbygd och i medelstora städer inom samma kommungränser. Sociala attityder 

tycks skilja sig åt på en grundläggande nivå gällande förtroende för politiken, institutioner, 

tillit till staten och politisk identifiering. Även om fler i mindre tätorter och på landsbygden är 

för ett ekonomiskt utjämningssystem mellan kommuner, kan man misstänka att skillnaderna 

är mindre i kommuner med högre befolkning och därmed har den skiljelinjen mycket liten 

effekt i röstningstendenser bland de 31 granskade kommunerna. Den teoretiska 

utgångspunkten för arbetet går ifrån svensk valforskning ifrån 2010 och framåt och utgår 

därmed ifrån att det finns ett större missnöje och lägre förtroende på landsbygden samt att de 

boende där har ansett att utvecklingen gått åt fel håll.59 60 Städer lär därmed vara mer benägna 

att rösta på endera sittande regering eller partier med som nyligen suttit i regeringar. Den vid 
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valtillfället sittande regeringen riskerar därmed att förlora fler röster på landsbygden, ifall 

resultatet som helhet sjunker. 

4. Metod 

Arbetet är en studie av röstningsmönster inom ett avgränsat område på regionala centra med 

en kommunbefolkning mellan 50,000 och 150,000. Definitionen av vad för metod som 

använts är komplicerad. Det beror på att det till stor del faller in i det kvalitativa området i och 

med avsaknaden av flertalet variabler, bortfallsfaktorer samt selektivt urval av vilka delar som 

räknas som stad och vilka som räknas som land. Dock har arbetet enbart analyserat 

kvantitativa registerdata och statistik ifrån annan forskning.61 Förståelsen ifrån detta arbete 

bidrar till att kunna dra tydligare slutsatser om väljarbeteenden inom en relativ hög andel av 

den svenska väljarkåren. En faktor bakom detta urval är även att kommuner som är för nära 

en större kommun i geografiskt avstånd för att kunna anses som regional knytpunkt ska kunna 

exkluderas. Det hade inte varit fallet om studien haft ett allt igenom fullständigt kvantitativt 

innehåll och alla kommuner med invånarantal innanför de specificerade ramarna hade 

granskats. 

Då kvantitativa metoder varit grundläggande för data som arbetet använt som referens för att 

hämta in material, så är det viktigt att definiera vad det innebär. Detta arbetes empiriska 

information hämtas ifrån ”kompendium”62, det vill säga offentliga publikationer av valresultat 

med tillhörande lokal information. I de 31 aktuella kommunernas valresultat är det uppenbart 

vad de siffror som inhämtats betyder och i vilken kategori de ska sättas in i, något som inte 

alltid är lika tydligt i kvantitativ dataanalys.63 Följaktligen blir de kvalitativa aspekterna 

uppenbara för detta arbete.  

Kommuner innanför Stockholms och Göteborgs uppbyggda område ses i denna kontext som 

en del av dessa tätorter som gemensam centralort. Jämförelseaspekten är central i studiens 

kärna. Siffrorna som tas fram via uträkningar i Excel baserat på vallokalers röstantal ska 

sammanfogas och presenteras på ett vis som skapar sammanhang för läsaren och som bidrar 

till förståelse. 
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Arbetet innehåller att samtliga utvalda kommuner undersöks var för sig, men även den 

komparativa aspekten vilket i sig själv är en slags forskningsdesign.64 Varje fall som granskas 

är individuellt lika viktigt för studien eftersom den ska ha en geografisk spridning mellan 

kommuner i relativt liknande storlek över hela landet. Den komparativa aspekten kommer 

ifrån av att jämföra resultaten från de enskilda kommunerna för att tolka och skapa mönster på 

riksplan för denna demografiska del av den svenska väljarkåren. Alan Bryman kallar en 

liknande typ av forskningsdesign för ”multipel fallstudie”.65 I det aktuella fallet är dock 31 

kommuner mer omfattande än fallstudier på grund av ett större urval. Att välja fall utifrån den 

typ denna studie utgår ifrån beskrivs som att välja ut fall beroende på ”likheter” i de fall som 

presenteras.66 Det innebär att likheten i form av invånarantalet är det som avgör det 

grundläggande urvalet för den aktuella studien. Därefter följer andra likvärdighetsfaktorer för 

att bestämma ett vidare urval ur den utvalda prototypen för forskningsdesign. 

Utifrån ett metodperspektiv är även en diskussion angående surveymetod kontra registerdata 

viktig. Exempel på studier av registerdata ifrån tidigare forskning finns i The Swedish 

Electorate 1887-1968 av Leif Lewin, Bo Jansson och Dag Sörbom.67 Surveymetoder återfinns 

istället i SOM-institutets studier som hämtas ifrån vallokalsundersökningar och studier med 

urval syftat till att representera ett tvärsnitt av befolkningen som helhet. Registerdata bygger 

på officiell statistik baserat på ett heltäckande underlag. Fördelen med registerdata som metod 

för att bygga en studie omkring är att den oberoende variabeln i form av data som är officiell 

tydligt är verifierbar. En fördel med en surveymetod är att kunna skapa kategorier och frågor 

ifrån grunden som passar kontexten av det man söker. En annan fördel, som blir en direkt 

nackdel för registerdata är istället att surveydata kan koppla såväl oberoende som beroende 

variabler direkt ned på individnivå. Det går inte att göra utifrån registerdata, där man enbart 

kan dra kopplingar utifrån nettoresultat och trender på ytan. Det går med andra ord inte att 

säkerställa att ”väljare x bytte till parti y” utifrån registerdata, eller att tendenser är linjära, 

även om antaganden baserat på nettotrender kan göras. 

Registerdata blir istället bunden till data som tidigare samlats in, vilket gör den mindre 

flexibel för förändringar i fokus efterhand. Lewin med flera betonade i sitt mer än 45 år gamla 

forskningsverk konflikten mellan de två samhällsvetenskapliga valforskningstraditionerna. En 
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ytterligare dimension av registerdata är i samband med folkräkningar.68 Sveriges system med 

folkbokföring i form av personnummer gör liknande data som oberoende variabel extra 

pålitligt. Surveymetoder och djupintervjuer har dominerat under varierande perioder, medan 

registerdata varit den dominanta metoden vid andra tillfällen under 1900-talets första två 

tredjedelar.69  

Ytterligare en viktig anledning till att använda sig av registerdata i den här studien är när det 

saknas möjlighet att ta fram ett representativt urval av människor, skapa incitament för att 

delta i undersökningen och dessutom sedermera bearbeta resultaten. Eftersom valresultat som 

officiell statistik är ett allomfattande urval och räknas likvärdigt över hela landet, elimineras 

dessutom frågetecken om validitet och reliabilitet som finns i samband med annan officiell 

statistik. Det är något Alan Bryman beskriver i Social Research Methods som till exempel 

brottsstatistik och arbetslöshetssiffror.70 Surveymetoder kräver därmed resursstark forskning 

framförallt i mängden arbetskraft som behövs involveras för att kunna vara möjlig att göra 

som ett enmansarbete. Att använda sig av registerdata som metod utesluter dock inte att 

använda sig av surveymetodarbeten ifrån tidigare forskning som teoretisk grund till sin 

empiri, vilket är precis det som detta arbete gör. Kombinationen av en teoretisk grund som 

byggs på av empiriska data insamlade enligt de två konkurrerande angreppssätten på 

valforskning skapar en kompletterande funktion där det ena stärker det andra och vice versa 

för att kunna endera bevisa eller motbevisa hypoteser som skapats utifrån.  

Sammanfattningsvis innebär att vidta en komparativ jämförelse av ett stort urval en flexibel 

grund att bygga en studie på, speciellt med tanke på den strikta kategoriseringen arbetet utgår 

ifrån. 

4.1 Tillvägagångssätt 

Arbetet har genomförts utifrån ett antal grundläggande premisser som ska kvalitetssäkra 

resultaten som uppnåtts. Verifierbarheten har säkerställts genom att all data har hämtats in 

ifrån de officiella valresultaten som Valmyndigheten publicerar efter varje riksdagsval. 

Därutöver är de kartor som Valmyndigheten bifogar på samtliga valdistrikt inom en kommun 

en essentiell grund för att kunna genomföra en undersökning inom det utvalda området.  

Kommunerna har inom ramen för studien delats in i två separata delar; en del som endera 
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täcker hela den centrala tätorten eller som täcker det som författaren bedömer vara tillräckligt 

sammankopplat med stadskärnan utanför den officiella definitionen för en tätort. Situationer 

där det har blivit aktuellt som en bedömningsfråga exemplifieras nedan. Den andra delen 

täcker all mark som befinner sig utanför centralorten. Det kan variera mellan ren landsbygd 

till i vissa fall tätorter med ett fåtal tusen invånare. 

Områden som täcks under begreppet ”landsbygd” är därmed inte likformiga, vilket i sig inte 

är någonting som utmanar fynden som görs. Det beror på att intentionen är att se 

kommunernas landsbygd som en separat enhet och att dela in kommuner baserat på principen 

om en dominant centralort. Då normen även efter kommunreformen på 1970-talet är att 

tätorter med ett högt antal invånare tenderar att vara centralorter i egna kommuner, i vissa fall 

genom att de brutit sig loss, så innebär begreppet ”regional kommun” i allt väsentligt att 

centralorten har mångdubbelt fler invånare än kommunens näst största tätort. Orter som 

Skelleftehamn, Torshälla och Åhus är därmed alltjämt den del av en kommuns omland även 

som relativt stor sekundär tätort. 

Kommuner med mellan 50,000 och 150,000 invånare utanför de större städerna är intressanta 

i det här avseendet eftersom storstäder tenderar att sakna ren landsbygd inom sina 

kommungränser; Uppsala undantaget. Dessutom saknar mindre kommuner ofta ett väljarantal 

för att separata kommuner ska kunna realistiskt bära sig under ett alltmer centraliserat 

kommunsystem. Finns inte ett högt antal väljare finns inte heller förutsättningar för en 

jämförelse och att kunna dra slutsatser. Efter att data hade samlats in visade det sig att nästan 

30 % av Sveriges väljare röstade i någon av dessa kommuner, vilket ger ett stort urval av 

väljare inom bägge väljargrupper. En annan nackdel med mindre kommuner som studieobjekt 

är att ju mindre en kommun eller en landsbygd är, desto större är risken att de få valkretsarna i 

kommunen delats in baserat på centralorten som bas. Genom det blir en överväldigande del av 

väljarna endera svåra att lokalisera, eller landsbygdsväljare hamnar i stadsvalkretsar. Dessa 

två faktorer ledde till att Borlänge och Trollhättan inte kunde inkluderas i den här 

undersökningen, på grund av att landsbygdsväljare dels var för få, och dels att stora delar av 

landsbygdens låga folkmängd placerades i centralortens vallokaler. 

Vissa enstaka valkretsar i ett antal kommuner har varit svårplacerade inom ramen för vad som 

är stad och landsbygd. Exempel på dessa specifika fall finns i bland annat Linköping, Luleå, 

Norrköping, Nyköping, Skellefteå, Uddevalla, Umeå, Västerås, Örebro och Örnsköldsvik. 

Problematiken i att definiera dessa olika kategorier härstammar delvis i förändringar i 
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kommunens geografiska distribution. Bostadsbyggande och expansion av det man uppfattar 

som centralort flyttas ständigt utåt när Sveriges befolkning växer, något som tydligt syns i 

antalet röstberättigade under perioden 2006-2014.71 En naturlig konsekvens av att antalet 

röstberättigade stiger med cirka 440,000 väljare är att fler valdistrikt krävs och gränser mellan 

vallokaler därmed ändras. Därmed kan det i såväl fallet där valdistrikt delas upp, där vad som 

är en del av en landsbygdsvalkrets 2006 kan bli en del av tätorten i samband med 2015 års 

tätortsomdefiniering. När tätorter har vuxit ihop i samband med 2014 års val har den 

övervägande tendensen varit att räkna ytterorten som växer samman med staden som en del 

av tätorten i de tre valen, då det finns ett relativt nära avstånd som ständigt täpps igen. 

Ett obotligt problem med slutresultaten för respektive del vilket omöjliggör en 

hundraprocentig verifierbarhet är det faktum att vissa förtidsröster samt poströster som 

avlämnats innan valdagen inte hinner skickas till vallokalen innan den preliminära 

vallokalsräkningen.  Dessa röster skickas sedan till sitt större kommundistrikts omräkning 

utan att bli en del av den vallokal där väljaren från början var registrerad i röstlängden till. 

Rent konkret innebär det ett något lägre statistiskt valdeltagande för vallokalerna än det 

faktiska valdeltagandet, samt att röster ”försvinner” ur denna studie eftersom att 

kommunernas större valdistrikt i nästan alla fall är kopplat till geografiska områden som 

överlappar centralorten och omlandet. Därmed går det inte att separera ”landsbygdsröster” 

ifrån ”stadsröster” i sammanhanget, vilket skapar ett oundvikligt frånfälle av ett par procent 

av varje kommuns röster.72 Bortfallet är dock marginellt och motsvarar enbart cirka 1 av 50 

väljare.73 Poströster ifrån svenska medborgare på utländska ambassader som finns i sin senast 

bosatta svenska kommuns röstlängd indikerar dessutom att väljaren i dessa fall högst troligen 

vid tillfället inte var permanent bosatt i vare sig kommunens centralort eller omland. 

Empirin står inför vissa grundläggande utmaningar såsom ovan nämnts gällande vad som ska 

definieras som centralort och inte i vissa fall. Statistiska Centralbyrån har en definition på en 

tätort som att det skiljer mindre än 200 meter mellan husen och att klustret som dessa faller 

inom ska ha minst 200 invånare.74 Detta avståndskrav kan dela en centralort i form av att 

delar av det uppbyggda området faller utanför tätorten. Eftersom arbetet ska ha en fokus på en 

reell definition mellan stad och landsbygd så blir det därför aktuellt att i vissa fall räkna en 

                                                           
71 Valmyndigheten; 6,72 miljoner (2002); 6,89 miljoner (2006); 7,12 miljoner (2010); 7,33 miljoner (2014) 
72 98,32 % av rösterna räknades 2006, 97,94 % av rösterna räknades 2010 och 97,60 % av rösterna räknades 
2014. 
73 Valmyndigheten & Excel 
74 Statistiska Centralbyrån (2005); Tätortsdefinition 
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sådan tätort till centralorten om det är en integrerad del av tätorten i form av en närhet till 

stadskärnan. Studien kommer därmed kräva en viss avstämning samt att kunna dra en 

kontextuell linje mellan vad som är landsbygd och centralort i eventuellt tveksamma fall eller 

i delade valkretsar. 

Excelmallarna som har skapats för ändamålet att genomföra beräkningarna på dessa valkretsar 

är anpassade för att kunna undgå fel baserat på den mänskliga faktorn genom att ha antalet 

giltiga röster räknat två gånger. Först och främst räknas alla rader ut i en funktion som adderar 

röstantalet för att kunna säkerställa att varje vallokal fått samma antal röster registrerade som i 

de officiella dokumenten. Det möjliggör att säkerställa att för att en vallokal ska kunna få ett 

felaktigt resultat måste åtminstone två av partiernas siffror antecknats felaktigt och dessutom 

nå den exakta nivån som antalet röster har beräknats till för att författaren inte ska ha kunnat 

uppfatta att ett fel begåtts.  

Ytterligare kontroll görs genom att partiernas sammanlagda resultat kontrolleras emot det 

sammanlagda resultatet i fältet ”kontroll”. Även där kontrolleras att partiernas sammanlagda 

röster stämmer överens med den totala mängden röster. För att få fram fungerande mallar 

krävde alla tre val olika beräkningsmetoder. På grund av att Sverigedemokraternas resultat 

listades under ”övriga” år 2006 krävdes en ny flik för att få det exakta antalet. Därmed 

beräknades ”övriga” som samtliga partier under den kategorin utom Sverigedemokraterna och 

därmed som en funktion ”=Jx-Iy”.75 2010 var Sverigedemokraterna listat bland de större 

partierna genom riksdagsinträdet, och inga småpartier var statistiskt noterbara. 2014 krävde 

däremot Feministiskt Initiativs relativt knappa marginal till riksdagsspärren särredovisning, 

vilket gjorde att funktionen ”övriga” flyttades till en ny plats och lades bakom ”kontroll”, men 

med den nya funktionen inräknad. Frånsett dessa förändringar relaterade till småpartier har 

alla färgkoder och funktioner behållits med tydligt syfte att förenkla redovisningen av de 

resultat som uppnåtts. 

4.2 Definitioner av studieobjekt 

Som tidigare har nämnts gäller studien det som definierats som ”medelstor kommun”, där det 

finns ett behov att förtydliga ytterligare en variabel. Kommunen ska vara ett regionalt center 

såtillvida att kommunen inte ska ha en direkt urbaniserad länk till en av storstäderna ifrån sitt 

kommunsäte. Att ingå i det som kallas storstadsområde utesluter inte en kommun från att vara 

                                                           
75 Microsoft Excels formel 
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ett regionalt center utifrån mitt angreppssätt. Det finns främst två kommuner att motivera 

inkluderingen av: 

• Lund: Centralorten har en lång historia som självständig stad ifrån tiden Skåne 

tillhörde Danmark och har även om den ingår inom en närliggande radie av Malmö, 

klart definierad landsbygd mellan sig och Sveriges tredje största stad. Därutöver, 

eftersom Malmö är den minsta av de tre storstäderna i Sverige så sträcker sig dess 

uppbyggda område kortare sträckor ifrån centrum än vad speciellt Stockholm gör. 

Lund är därmed att ses som ett regionalt center för Södra Skånes inland. 

 
• Södertälje: Även i Södertäljes fall så är dess inkludering i Storstockholm inte 

tillräcklig för att inte räkna den som ett regionalt center. Kommungränsen går ned till 

länsgränsen emot Södermanland, och inkluderar stora landsbygdsområden. Därutöver 

så finns det tydliga separationer emot Stockholm igenom natur mellan 

kommungränsen och Stockholm, samt där Botkyrka kommun utgör en utkant på 

Stockholms uppbyggda område. 

 

Hur definieras då att storstäder inte har landsbygd och varför inkluderas inte Sveriges fjärde 

stad Uppsala? Begreppet ”medelstor kommun” samt ”regionalt center” är bägge 

svårdefinierade som de är, vilket innefattar problemet att räkna med en mindre kommun som 

Hässleholm eller Örnsköldsvik med en större kommun likt Örebro eller Linköping. Regional 

kontext är avgörande för vad som kan anses vara en knytpunkt. För att kunna göra en 

rikstäckande studie är det tvunget att ha en flexibel hållning till invånarantal för det som kan 

definieras som en ”medelstor kommun”. Nästan alla kommuner som ingår i studien är endera 

största kommunen i sitt län eller i ett geografiskt område av ett större län. Därmed finns det ett 

regionperspektiv att ta hänsyn till i form av vilka invånarantal som kan användas. Ett konkret 

exempel är att även om Örnsköldsvik är en liten kommun invånarantalsmässigt så är det 

landskapet Ångermanlands största kommun och har en väsentlig andel av Västernorrlands 

läns invånare.  

Det finns dock miniminivåer att ta hänsyn till i samband med att dela in om 

befolkningsunderlaget i såväl städer som landsbygd räcker till för att inkluderas. I slutändan 

drogs gränsen vid att i åtminstone ett av valen ha fler än 10,000 giltiga röster inom såväl 

centralorten som omlandet. Tre av kommunerna nådde inte upp till minimikravet vid 2006 års 

val, men i samband med 2014 års val var samtliga 31 kommuner som granskats över, om än 
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med knapp marginal i enstaka kommuner. Anledningen till att linjen drogs vid just 10,000 

giltiga röster är att det är den historiska grund som använts för att definiera vad som är en stad 

i form av invånarantal i Sverige innan kommunreformen i början av 1970-talet.76 Om en 

kommun har tillräckligt många invånare som dels är röstberättigade, och dels väljer att 

använda sin rösträtt för att både centralorten och landsbygden ska kunna komma över gränsen 

som tidigare använts för att en tätort skulle kunna få stadsrättigheter, så finns det ett stort 

statistiskt underlag för valresultaten. Dessutom innebär denna nedre gräns att samtliga 

granskade landsbygder (och även småstäder som Norrtälje och Hässleholm) har klart fler 

invånare än de mindre kommunerna i Sverige har som helhet. 

Mindre kommuner än 50,000 invånare valdes bort på grund av ett flertal faktorer: 

• Logisk avgränsning av ett intensivt datainsamlande på en relativt kort tid av tre 

månader, vilket hade omöjliggjort ett stort antal fler kommuner. 

• Ju mindre en kommun är, desto troligare är det att det mindre antalet valkretsar täcker 

såväl tätort som landsbygd. Med andra ord, försvinner i så fall en viktig 

differentieringsfaktor och en högre andel av väljare sätts i en kategori där de inte är 

bosatta i. 

• Väldigt få kommuner med under 50,000 invånare hade nått upp till kravet på minst 

10,000 lagda röster i valkretsar i kommunsätet samt på landsbygden. 

Utöver det så råder en övre gräns, även om den är vagare, baserat på enbart invånarantal 

snarare än antalet röster som en av de två variablerna. Detta går tvärtemot den nedre gränsen, 

där såväl invånarantal som antalet röster i respektive grupp räknats in. Eftersom det finns ett 

stort hopp i invånarantal mellan Uppsala kommun och de tre mest folkrika kommunerna i 

denna studie (Linköping, Västerås och Örebro) och ett än större hopp mellan Uppsala och 

Malmö så var frågan snarare om Uppsala skulle kunna vara med i en studie där mindre 

regionala centra granskats. Skillnaden i invånarantal mellan de minst befolkade kommunerna 

i denna studie och de största var redan tillräckligt stort för att en ytterligare expandering av 

studien tycktes omotiverad. Uppsalas höga invånarantal i staden är klart högre än Sveriges 

femte största stad Västerås.77 Landsbygden är jämförbar med de andra stora 

landsbygdskommunerna, men på grund av stadens oproportionerliga storlek innebar det att 

kommunen har satts i ett mellanting mellan en medelstor kommun/regionalt centrum och 

                                                           
76 HUI Research (2017); Cityindex; Definitioner av stad och stadskärna, s. 6  
77 SCB (2018); Statistikdatabasen 
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storstad. Uppsala är otvivelaktigt det regionala centret för Uppsala län, men saknar möjlighet 

att klassificeras som en medelstor kommun. Är det då relevant att jämföra kommuner med så 

pass varierande storlek? Det återkommer i analysen av de empiriska data som studerats. 

Slutligen, vad gäller för storstäderna och dess förortskommuner, saknar de landsbygd? Ja och 

nej är båda korrekta svar på den frågan för orterna utanför storstadskommunen, helt beroende 

på vad man räknar som förort och vad som är byggt ihop med en storstad eller inte. Ett stort 

antal kommuner har en urbaniserad kontakt med Stockholm och Göteborg men i vissa fall 

även större områden av natur och människor bosatta utanför det urbaniserade området. Dock, 

så finns den urbaniserade länken dels där, vilket gör en del av kommunen till en del av 

storstadens tätort. Därmed är de att ses som en separat kategori av medelstora kommuner som 

saknar anspråk på att vara regionala centrum. 

För att kunna styrka att Sveriges storstäder i liten omfattning har landsbygder sammanställs 

här antalet invånare i de tre storstädernas kommuner, respektive tätort,78 där det är värt att 

notera att det råder en 200-metersgräns mellan byggnader för att inte räknas in som en del av 

tätorten: 

Sveriges storstäders invånarantal 

Stad Tätort Kommun 

Stockholm 1,562,136 949,761 

Göteborg 590,580 564,039 

Malmö 312,012 333,633 

 

Källa: Statistiska Centralbyrån; Statistikdatabasen. 

Stockholm och Göteborg har områden i sina tätorter utanför kommungränserna, medan 

Malmös officiella tätort har färre invånare än vad kommunen som helhet har. Dock går 

Malmö kommun in i Burlövs kommun i ett urbaniserat område. Kommunen har vissa 

områden söder om Malmö som skulle kunna tolkas som landsbygd,79 men i sammanhanget 

måste det noteras att Malmö är klart minst av Sveriges tre storstäder. För Stockholm och 

Göteborg som har kommuner som valts bort ur detta urval inom sina respektive närområden 

visar däremot att klassificeringen av kranskommunerna som till stor del inkluderade i 

                                                           
78 SCB (2018); Statistikdatabasen  
79 Valmyndigheten  
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centralorten är en korrekt utgångspunkt. Även i Malmös fall uppgår antalet boende i 

kommunen utanför den officiella tätortsgränsen till cirka 6,5 %,80 vilket är långt mindre än 

den mest ojämnt distribuerade kommunen som har granskats.  

4.3. Urvals- och empiriska överväganden 

Uppsatsen kommer att domineras av siffror, förståelsen samt tolkningar av primärkällor i 

form av valresultat ifrån 2000-talets riksdagsval i Sverige i 31 kommuner som ingår inom de 

krav för inkludering som ställts. Rent tekniskt så kommer alla undersökta kommuner ha ett 

invånarantal högre än det faktiska medelvärdet för en svensk kommun, men i och med 

storstädernas proportionellt högre ekonomiska inflytande anser jag det vara rimligt att de 

granskade kommunerna ska vara inom ett spann av invånarantal mellan 50,000 och 150,000 

invånare. Ur ett sammantaget perspektiv kommer de utvalda kommunerna som granskas 

innebära en avsevärd andel av väljarkåren, och en än högre andel av väljarna som inte bor i 

något av storstadsområdena. 

Den grundläggande empirin är likformig. Anledningen till det är att det som studien ämnar 

mäta är enbart valresultat. Dessa mätningar har redan skett i och med att Sverige gått till 

allmänna val där samtliga röstberättigade medborgare har fått en möjlighet att välja det parti 

de vill ska representera deras röst i riksdagen. Studien innefattar därmed en kvalitativ och 

tolkande natur av de råa data som tagits fram i samband med röstningsförfarandet. Sveriges 

val anordnas av Valmyndigheten, som publicerar samtliga resultat på vallokalsnivå sedan 

2002 på sin hemsida ”val.se”. För att se skiljelinjer mellan vallokaler på landsbygden och 

inom tätorten tar studien hjälp av de kartor som Valmyndigheten publicerar för varje 

kommun, där gränser mellan olika valdistrikt dras. Genom en tolkning av dessa kartor kan i 

de flesta fall en tydlig distinktion mellan vad som tillhör centralorten respektive inte gör det 

hittas. 

Alternativa metodologier gällande den grundläggande empirin faller utanför ramen av 

undersökningen, eftersom studien är strikt avgränsad till valresultat.  

Vilka val är det rimligt att studien utgår ifrån? Fullständiga valkartor och interaktiva resultat 

på valkretsnivå finns från 2002 och framåt, men att studera fyra riksdagsval, varav det 

tidigaste 16 år innan studien genomförs är sannolikt utanför en realistisk ram för plats som 

                                                           
80 Statistiska Centralbyrån (2018); Statistikdatabasen 
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finns inom ramen för en masteruppsats. Det är också gammalt nog för att fynden ifrån det 

valet till stor del lär riskera att vara irrelevanta i en kontext av 2018.  

Planen blir därmed att utgå ifrån valen mellan 2006 och 2014 för respektive studerad 

kommun. En anledning till att de tre valen är spännande är den symmetri som finns i de 

nationella valresultaten. 2006 är det val de senaste 35 åren som i skrivande stund har haft den 

jämnaste mandatfördelningen mellan de två stora blocken i svensk politik, där Alliansen fick 

178 mandat mot 171 för de rödgröna partierna.81 De två efterföljande riksdagsvalen såg 

istället relativt symmetriska ut men med större skillnader mellan blocken, med 17 mandats 

övervikt för allianspartierna 201082 och 18 mandats övervikt för de rödgröna 2014.83 Ur en 

sammantagen balansräkning så innebär det två mandat fler i snitt för allianspartierna under 

den tidsperioden, vilket är nära ett nollresultat. Därmed utgår beräkningarna ifrån en jämn 

politisk verklighet samt ett växande sverigedemokratiskt parti under perioden, vilket gör 

2006-2014 till ett rimligt urval av valresultat för att kunna skönja de tendenser som finns. 

Uträkningarna kommer enligt plan att genomföras med hjälp av Microsoft Excel för att 

möjliggöra maximal precision i dessa. Siffrorna på kommunnivå kommer därefter finnas 

transparens till ifrån författarens sida för att säkerställa att arbetet gått till på ett korrekt vis. 

Sammanfattningsvis tycks förutsättningarna vara goda för att kunna få väl genomarbetade 

resultat på arbetet som ska skrivas. 

Avslutningsvis presenteras här de 31 kommunerna som har granskats i detta arbete: 

                                                           
81 Valmyndigheten 
82 Valmyndigheten 
83 Valmyndigheten 
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Bildkälla: Wikimedia Commons för Sveriges kommuner; bearbetad av författaren. 

Samtliga kommuner som ansetts uppfylla kraven har undersökts, det vill säga vara ett eget 

regionalt centrum, ha haft ett invånarantal mellan 50,000 och 150,000 under de tre valen, samt 

haft fler än 10,000 giltiga röster både inom och utanför centralorten vid något av 

riksdagsvalen i kommunen. De 31 kommunerna har i sin tur delats in i fem separata 

geografiska regioner baserat på Sveriges tre landsdelar. Nedanstående tabell listar 

kommunerna, samt regionerna och de län som ingår i definitionerna: 

Regioner, län och kommuner 

Region Län Kommuner 
Södra Götaland Skåne, Blekinge Helsingborg, Hässleholm, 

Karlskrona, Kristianstad, 
Lund 
 

Västra Götaland Halland, Västra Götaland Borås, Halmstad, Skövde, 
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Uddevalla, Varberg 
 

Östra Götaland Gotland, Jönköping, Kalmar, 
Kronoberg, Östergötland 

Gotland, Jönköping, Kalmar, 
Linköping, Norrköping, 
Växjö 
 

Svealand Dalarna, Stockholm, 
Södermanland, Uppsala, 
Värmland, Västmanland, 
Örebro 
 

Eskilstuna, Falun, Karlstad, 
Norrtälje, Nyköping, 
Södertälje, Västerås, Örebro 

Norrland Gävleborg, Jämtland, 
Norrbotten, Västerbotten, 
Västernorrland 

Gävle, Luleå, Skellefteå, 
Sundsvall, Umeå, 
Örnsköldsvik, Östersund 
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Bildkälla: Wikimedia Commons för Sveriges län; bearbetad av författaren. 

Regioner 

Region Färg Antal kommuner 
Södra Götaland Vit 5 

 
Västra Götaland Grön 5 

 
Östra Götaland Grå 6 

 
Svealand Blå 8 

 
Norrland Röd 7 
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5. Resultat 

Källan i samtliga fall för de understående tabellerna är ifrån Valmyndighetens officiella 

valresultat. Det empiriska upplägget är enligt följande: Först presenteras valen i kronologisk 

ordning, sedermera följer partiernas resultat tillsammans med kommentarer och 

sammanfattning av siffrorna som presenterats. Därefter presenteras regionernas resultat. Efter 

att samtliga regioner presenterats följer därefter en analys av de sammanlagda valresultaten. 

Resultaten är unika för detta arbete, men de bygger på riktiga valresultat och bearbetning av 

dessa. 

Regioner och block 

De 31 kommunerna delas in i fem separata geografiska regioner; Södra Götaland, Västra 

Götaland, Östra Götaland, Svealand och Norrland, där övergripande geografiska skillnader 

examineras utifrån de resultat som framkommit. Tabellerna är framtagna utifrån en modell 

som bygger på registerdata med funktionsmallar som tagits fram i Excelprogrammet för att 

konvertera siffrorna som framkommit till procentenheter för såväl partier som de rödgröna 

partierna och allianskoalitionen. Sverigedemokraterna räknas som en separat koalition 

eftersom partiet har varit vågmästare i riksdagen utan att vara kopplat till något av blocken 

sedan sitt riksdagsinträde. 

Vad innebär kvot? 

Siffrorna har konverterats till att jämföra mellan valen samt mellan stad- och 

landsbygdsväljare enligt en kvot på antalet väljare i centralorterna per 100 landsbygdsväljare. 

Kvoten räknas baserat på ett scenario där staden och landsbygden hade haft procentuellt lika 

många väljare, strikt för att kunna avgöra vart partier och koalitioner har sina styrkor och 

svagheter i en kommun. Som exempel hade kvoten ”20,00/10,00” inneburit 200 stadsväljare 

per 100 landsbygdsväljare. 
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2006 

Det rödgröna blocket var största block med 49,94 % av rösterna gentemot 44,33 % av rösterna 

för allianspartierna i de 31 kommunsätena i 2006 års val. Allianspartierna hade 48,88 % av 

rösterna på landsbygden mot 45,42 % för de rödgröna partierna.  

Resultat i städerna 2006 

Antal röster: 1,055,980 (Rödgröna 527,372 & Alliansen 468,168) 

Parti V S MP C L KD M SD Övriga 

Röster 64,463 401,777 61,132 58,691 85,280 68,685 255,512 27,275 33,165 

% 6,10 38,05 5,79 5,56 8,08 6,50 24,20 2,58 3,14 

 

Källa: Valmyndigheten, resultaten bearbetade av författaren. 

 

Resultat på landsbygden 2006 

Antal röster: 514,534 (Alliansen 251,484 & Rödgröna 233,727) 

Parti V S MP C L KD M SD Övriga 

Röster 24,323 181,111 21,384 63,353 30,831 37,894 119,425 16,698 12,625 

% 4,73 36,56 4,21 12,36 5,99 7,36 23,21 3,25 2,45 

 

Källa: Valmyndigheten, resultaten bearbetade av författaren. 
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2010 

Det rödgröna blocket blev största block i städerna med 48,00 % av rösterna mot 45,14 % för 

allianspartierna, medan det motsatta förhållandet rådde på landsbygden där allianspartierna 

hade majoritet med 50,60 % av rösterna mot 41,73 % för de rödgröna partierna. 

Sverigedemokraterna klarade riksdagsspärren i bägge väljargrupper. 

Resultat i städerna 2010 

Antal lagda röster: 1,133,330 (Rödgröna 543,977 & Alliansen 511,559) 

Parti V S MP C L KD M SD Övriga 

Röster 66,843 384,238 92,896 49,914 85,171 61,304 315,170 60,506 17,288 

% 5,90 33,90 8,20 4,40 7,52 5,41 27,81 5,34 1,53 

 

Källa: Valmyndigheten, resultat bearbetade av författaren. 

 

Resultat på landsbygden 2010 

Antal lagda röster: 547,726 (Alliansen 277,129 & Rödgröna 228,571) 

Parti V S MP C L KD M SD Övriga 

Röster 25,472 171,473 31,626 52,553 33,995 31,869 158,712 36,216 5,810 

% 4,65 31,31 5,77 9,59 6,21 5,82 28,98 6,61 1,06 

 

Källa: Valmyndigheten, resultat bearbetade av författaren. 
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2014 

De rödgröna partierna blev största block i städerna med 48,09 % mot 36,44 % för 

allianspartierna och 11,44 % för Sverigedemokraterna. På landsbygden var de rödgröna 

största block med 41,87 % av rösterna mot 40,01 % för alliansen och 15,37 % för 

Sverigedemokraterna.  

Resultat i städerna 2014 

Antal lagda röster: 1,184,857 (Rödgröna 569,816; Alliansen 431,803). 

Parti V S MP C L KD M SD Övriga 

Röster 72,828 407,312 89,676 51,583 66,061 55,341 258,818 135,503 47,735 

% 6,15 34,38 7,57 4,35 5,58 4,67 21,84 11,44 4,03 

 

Källa: Valmyndigheten, resultaten bearbetade av författaren. 

Resultat på landsbygden 2014 

Antal lagda röster: 567,203 (Rödgröna 237,467; Alliansen 226,926). 

Parti V S MP C L KD M SD Övriga 

Röster 25,284 182,540 29,643 51,320 23,742 27,250 124,614 87,192 15,618 

% 4,46 32,18 5,23 9,05 4,19 4,80 21,97 15,37 2,75 

 

Källa: Valmyndigheten, resultaten bearbetade av författaren. 
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5.1. Sammanfattning av riksresultat 
Ur ett sammantaget perspektiv där alla 31 studerade kommuners resultat sammanvägts 

framkom att tendenser som synts i de individuella kommunerna även i ett heltäckande 

perspektiv. De rödgröna partierna var i ett heltäckande sammanhang klart starkare i städerna 

än i de medelstora kommunernas landsbygder, och motsatt förhållande rådde för 

allianspartierna. Som ovan nämnts i tabellerna hade de rödgröna partierna flest röster i 

städerna vid samtliga tre val, dock alla gånger med en pluralitet snarare än en majoritet. 

Allianspartierna hade en pluralitet på landsbygden såväl 2006 som 2010 (majoritet), innan 

man föll under de rödgröna partierna år 2014. 

Bland riksdagspartierna var Miljöpartiet det mest beroende av stadsväljare i samtliga tre val 

för sitt väljarstöd med en andel av 139-142-145 stadsväljare per 100 landsbygdsväljare. 

Centerpartiet var det mest utpräglade landsbygdspartiet med god marginal med 45-46-48. 

Bland de tre riksdagsblocken var dock Sverigedemokraterna som enpartiblock det mest 

landsbygdsberoende med 80-81-74. De rödgröna partierna hade totalt en kvot på 110-115-

115; med en mycket knapp relativ ökning av landsbygdskvoten mellan 2010 och 2014. 

Allianspartiernas sammanlagda distribution var det än mer stabila 91-89-91, trots det kraftigt 

fallande väljarstödet totalt mellan 2010 och 2014 så var därmed distributionens skillnad 

försumbar.  

Bland de två regeringsbildande partierna hade Moderaterna fler stads- än landsbygdsväljare år 

2006 innan motsatt förhållande rådde 2010 och 2014. Partiets sammanlagda siffror var 104-

96-99. Socialdemokraternas siffror var istället 104-108-107, vilket innebar att man 

genomgående var beroende av stadsväljare i samtliga tre val. 

 

  



45 
 

5.2. Partiresultat 

Introduktion 

Här görs en detaljerad genomgång av de åtta partier som under den studerade perioden valdes 

in i riksdagen. Deras resultat här är ifrån de utvalda kommunerna och sammanräknat. Vart gör 

partierna överprestationer respektive underprestationer jämfört med rikssnittet? Städer och 

landsbygd listas separat i denna genomgång. Anledningen till att avgränsa sig till invalda 

riksdagspartier beror främst på att de vunnit representation i valen. Statistiken på 

Valmyndighetens hemsida är även lämpad för att samla in resultat för riksdagspartier. Vid 

2006 års val var till exempel Sverigedemokraterna listat under ”övriga” partier trots fler än 2 

% av rösterna, och krävde specialkontroll vid varje vallokal för att få fram partiets siffror. 

Sorteringen är indelad efter valresultatet 2014 och partiernas respektive storlekar. Med andra 

ord inleds segmentet med det största av de åtta invalda riksdagspartierna i form av 

Socialdemokraterna och avslutas med det minsta invalda partiet Kristdemokraterna. 

Ordningen blir som följer: 

Deltagande partier 

Parti Koalition 

Socialdemokraterna Rödgrön 

Moderaterna Alliansen 

Sverigedemokraterna Obunden 

Miljöpartiet Rödgrön 

Centerpartiet Alliansen 

Vänsterpartiet Rödgrön 

Liberalerna Alliansen 

Kristdemokraterna Alliansen 

 

Källa: Valmyndigheten 
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Socialdemokraterna 

Socialdemokraterna hade en generellt nedåtgående trend i alla landsdelar både i städer och på 

landsbygd ifall man ser de tre valen som en helhet. Partiet var starkare i städerna än på 

landsbygden i alla regioner förutom Norrland, som också är partiets starkaste region bland de 

fem som denna studie delats in i. Partiet var starkare på landsbygden än i städerna i de 

studerade kommunerna i Södra Götaland vid 2006 års val, vilket också var det enda 

undantaget förutom trenden ”Norrland = landsbygd, Södra Sverige = stad” för partiet som 

helhet. Partiet klarade dock sig klart bättre än de andra rödgröna partierna på landsbygden, där 

blocket i regel var proportionellt svagare än det största partiet. 

De största skillnaderna i socialdemokraternas förmåga att kunna attrahera väljare var i Västra 

Götaland tätt följt av Svealands studerade kommuner, med en jämn marginal. Extra tydligt 

blir dock partiets stadsdominans av att man var över valresultatet för hela Sverige i samtliga 

stadsregioner vid samtliga val, medan i alla fyra regioner söder om Norrland hade partiet ett 

svagare resultat på landsbygden i samtliga tre val.84 85 86 

Moderaterna 

Moderaterna hade två vinstval ihop med alliansen 2006 och 2010 innan ett kraftigt tapp inföll 

år 2014, vilket ledde till en valförlust. Rent allmänt så var medelstora kommuner utanför 

storstadsområdena en relativt sett svag punkt för Moderaterna. Vare sig i städerna eller på 

landsbygderna i Västra Götaland, Östra Götaland, Svealand eller Norrland nådde man över 

riksgenomsnittet vid 2006 års val. Ställningen stärktes efterhand på landsbygden både 

numerärt och relativt till 2010 års val. Då uppnådde partiet ett resultat över rikssnittet i Södra 

Götaland, Västra Götaland och Svealand på landsbygden, samt även i Södra Götalands 

städer.87  

Utvecklingen vid de två senare valen tydde dock på en förskjutning av moderaternas styrkor 

till landsbygden, där man 2010 närmade sig rikssnittet för de granskade landsbygderna.88 

Moderaternas tapp till Sverigedemokraterna i det sista av de tre valen som granskats var dock 

tydligare på landsbygden, där en väljardistribution som hamnade mittemellan 2006 och 2010 
                                                           
84 Valmyndigheten 
85 Valmyndigheten 
86 Valmyndigheten 
87 Valmyndigheten & Excel 
88 Valmyndigheten 
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års val var bilden som framkom. Moderaternas styrka på landsbygden i sitt starka fäste Västra 

Götaland står i direkt kontrast till stadsberoendet i sitt svaga område Norrland, där partiet trots 

valsegern 2006 med god marginal underskred 20 %. 

Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraterna var partiet med klart snabbast ökande väljarstöd i proportionell styrka i 

samtliga granskade val, vilket även avspeglar sig i de medelstora regionala centren. Till 

skillnad från Socialdemokraterna och Moderaterna hade partiet en kraftig överrepresentation 

av landsbygdsväljare, vilket manifesteras i de sammanlagda resultaten på 80-81-75 

stadsväljare per 100 boende utanför centralorten. Enbart i Västra Götaland i valet 2006 hade 

partiet jämförbara siffror i bägge grupper. Efter partiets tydliga ökning till 2014 års val, hade 

ökningen ytterligare koncentrerats till landsbygden.  

Sverigedemokraternas starka region är i Södra Götaland, medan den svaga regionen är i 

Norrland. Generella skillnader för de andra tre regionerna mellan partiets starka syd och svaga 

norr, är att Svealand var den näst svagaste regionen för partiet i städerna, men näst starkaste 

gällande landsbygden. Ur ett sammantaget perspektiv var de två valen där partiet blev invalt i 

riksdagen oerhört nära riksgenomsnittet där Sverigedemokraterna nådde 12,86 % av rösterna 

år 2014.89 Det skedde dock en förflyttning av landsbygdsväljare där Västra Götaland och 

Östra Götaland gick ifrån att ha ett lägre resultat för Sverigedemokraterna i de medelstora 

kommunerna än riksresultatet, till att ha ett högre resultat för partiet än riksgenomsnittet vid 

2014 års val. 

Miljöpartiet 

Miljöpartiet hade ett klart högre stöd i städerna än på landsbygden vid samtliga tre val. 

Partiets starkaste regioner varierade dock under tidsperioden. 2006 års val såg de studerade 

kommunerna i Norrland ha partiets högsta resultat, medan Södra Götaland hade de högsta 

siffrorna för partiet såväl 2010 som 2014. Vid samtliga tre val var det Svealands kommuner 

som hade högsta siffrorna för partiet på landsbygden, mycket tack vare ett högt resultat på 

landsbygden i Södertälje kommun.90  

                                                           
89 Valmyndigheten 
90 Valmyndigheten & Excel 
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Norrland och Södra Götaland var de regioner som hade högst överrepresentation av 

Miljöpartiets stadsväljare gentemot motsvarande antal på landsbygden, där dock 2014 såg 

Norrland ha en högre kvot stadsväljare trots att Södra Götaland hade en högre andel 

Miljöpartiröster i sina städer.91 I form av representation av landsbygdsväljare var samtliga 

regioner lutande emot stadsväljare, men regionerna som hade minst överrepresentation var 

Västra Götaland vid 2006 års val samt Svealand 2010 och 2014. Den sammanlagda 

representationen av Miljöpartiets väljare i dessa 31 regionala kommuner var 139-142-145 

stadsväljare per 100 landsbygdsväljare.92 Med andra ord blev Miljöpartiet alltmer beroende av 

väljare i städerna under tidsperioden. 

Centerpartiet 

Centerpartiet var det riksdagsparti som hade högst överrepresentation av landsbygdsväljare i 

nästan varje studerad kommun. Partiets resultat i de kommunsäten som studerats var klart 

under rikssnittet, medan landsbygden hade klart över partiets rikssnitt. De genomgående 

största skillnaderna i väljarstöd återfanns i Västra Götaland där partiet enbart lockade 36 

stadsväljare gentemot 100 landsbygdsväljare i de studerade kommunerna vid 2006 års val. De 

regioner med minst skillnad i väljarstöd för partiet baserat på parametrarna stad och land var 

främst Norrland med Södra Götaland på andra plats. I Norrland var skillnaderna stabila, 

medan de minskade i vart och ett av de tre valen i Södra Götaland.93 

Baserat på samtliga 31 studerade kommuner hade Centerpartiet något fler än dubbelt så 

många landsbygdsväljare per stadsväljare enligt kvoten 46-46-49 stadsväljare per 100 röster 

utanför de centrala tätorterna.94 Det innebar en stabil utveckling, även om regioner varierade i 

distributionen. Partiet hade även den största enskilda skillnaden i en kommun, där fler än fyra 

landsbygdsväljare per stadsboende väljare valde att lägga sin röst på partiet i Varbergs 

kommun.95 

  

                                                           
91 Valmyndigheten & Excel 
92 Valmyndigheten & Excel 
93 Valmyndigheten & Excel 
94 Valmyndigheten & Excel 
95 Valmyndigheten & Excel 
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Vänsterpartiet 

Vänsterpartiet var ett stadsparti i relativa termer i samtliga regioner, vid samtliga undersökta 

val. I de undersökta kommunerna klarade inte partiet år 2014 att ta sig över riksdagsspärren 

på fyra procent i en enda av de fem regionernas landsbygder. I Södra Götaland gällde det vid 

samtliga tre val. I städerna var dock partiet över fem procent i alla fall utom i Södra Götalands 

studerade kommuner år 2010, samt över åtta procent i Norrland vid alla tre val. Partiet visade 

därmed på starka skillnader såväl i ett stad- och landsperspektiv, som i ett regionalt avseende.  

Södra Götaland och Norrland var även de regioner där partiet hade störst respektive minst 

skillnader i väljarstödets uppdelning, genomgående vid alla tre val. Baserat på riksresultaten 

som helhet var partiet avsevärt starkare i städer än på landet, med 130-127-138 som rad 

väljare i städer jämfört med utanför den centrala tätorten.96 Sett över alla 31 kommuner som 

studerats inom ramen för detta arbete var Vänsterpartiet över riksdagsspärren i bägge 

kategorier vid samtliga val, om än med landsbygdssiffror under fem procent vid samtliga 

val.97 Partiet var dock inte lika proportionellt beroende av stadsväljare som Miljöpartiet för att 

uppnå sitt slutresultat. År 2014 var dock partiet det näst mest stadsberoende partiet efter att ha 

passerat Liberalerna, efter att ha gått framåt i reella termer i städerna och bakåt på 

landsbygden. 

Liberalerna 

Liberalerna (som under dessa tre val hette Folkpartiet före sitt namnbyte) var klart starkare i 

de granskade städer gentemot landsbygderna. Detta var genomgående för samtliga regioner i 

de kommuner som undersökts. De regioner med högst överrepresentation bland stadsväljare 

för Liberalerna varierade mellan Östra Götaland år 2006 samt Norrland 2010 och 2014.98 

Regionen där partiet klarade sig relativt sett bäst på landsbygden var i Västra Götaland vid 

samtliga granskade val.  

Ur ett samlat perspektiv över hela Sveriges regionala kommuner hade Liberalerna ett 

väljarstöd som motsvarade 135, 121 och 133 stadsväljare per 100 landsbygdsväljare under de 

tre valen. Vid det mellersta valet 2010 gick partiet fram i reella termer på landsbygden, men 

tappade i städerna, innan det numerära tappet för partiet vid 2014 års val innebar att 
                                                           
96 Valmyndigheten & Excel 
97 Valmyndigheten & Excel 
98 Valmyndigheten & Excel 
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proportionerna blev relativt likvärdiga med 2006 års val och att partiet återigen fick förlita sig 

allt mer på stadsväljarna. I samtliga fall utom ett var dock partiet över riksdagsspärren, med 

0,03 % marginal var man under densamma på Svealands landsbygd i de granskade 

kommunerna vid partiets svaga val år 2014. 

Liberalerna var det näst mest stadsberoende partiet efter Miljöpartiet såväl 2006 som 2010, 

innan tappet i städerna ledde till att Vänsterpartiet var mer stadsberoende än Liberalerna år 

2014. 

Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna var det åttonde och sist invalda partiet vid både 2010 och 2014 års val, i 

det sistnämnda med marginellt avstånd till fyraprocentsspärren. Även i de 31 granskade 

kommunerna syns partiets tapp mellan valen tydligt. Framförallt tappade partiet i andel 

väljare på landsbygderna. Vid 2014 års val var Kristdemokraterna under riksdagsspärren både 

i städer och på landsbygd i Södra Götaland och Norrland.99 

Där Kristdemokraterna var mest beroende av landsbygdsröster var i Västra Götaland, där 

Svealand istället gick emot rikstrenden för partiet och såg fler stadsväljare än 

landsbygdsväljare såväl 2010 som 2014. I det senare fallet nådde partiet 115 stadsväljare på 

100 landsbygdsväljare i Svealand, trots att partiet i de granskade kommunerna som helhet 

hade högre stöd på landsbygden.100 Partiets starkaste region var i Östra Götaland.  

Ur ett helhetsperspektiv hade partiet 88, 93 respektive 97 stadsväljare per 100 

landsbygdsväljare vid de tre valen.101 Det innebar att partiet i relativa termer försvagades 

utanför städerna och gick emot likvärdiga resultat inom bägge kategorier.  

 

                                                           
99 Valmyndigheten & Excel 
100 Valmyndigheten & Excel 
101 Valmyndigheten & Excel 



51 
 

Genomsnitt för partierna 
Detta avsnitt går igenom hur de åtta riksdagspartierna presterade i de 31 granskade 

kommunerna i jämförelse med valresultatet för Sverige som helhet. Vart och ett av de tre 

valen mellan 2006 och 2014 presenteras i varsin sektion. 

Varje tabell består av fem indikatorer: 

• Partinamn. (Parti). 

• Det sammanlagda resultatet i Sverige i procentenheter för respektive parti (Sverige).102 

• Partiernas respektive resultat i de granskade kommunernas städer eller landsbygd 

(Kommuner). 

• Antalet kommuner där partiet uppnådde ett resultat över vad partiet nådde i Sverige 

som helhet (Över). 

• Antalet kommuner där partiet uppnådde ett resultat under vad partiet nådde i Sverige 

som helhet. (Under). 

Principen är därmed tydlig: Granska partiernas individuella resultat i kommunerna och 

koppla dessa till de sammanlagda valresultaten för att hitta tendenser i hur väljarstödet 

mellan stad och land fördelas. ”Över” och ”under” är hur partierna står sig gentemot 

valresultaten för hela Sverige, inte hur partierna står sig gentemot sina snitt i 

kommunerna. 

  

                                                           
102 Valmyndigheten 
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Genomsnitt 2006 

2006 såg allianspartierna nå en egen majoritet i riksdagen, men dock inte över hälften av 

rösterna i Sverige.  

Genomsnitt för städer 2006 

Parti Sverige  Kommuner Över Under Totalt 

Socialdemokraterna 34,99 % 38,05 % 26 5 31 

Moderaterna 26,23 % 24,20 % 9 22 31 

Centerpartiet 7,88 % 5,66 % 3 28 31 

Liberalerna 7,54 % 8,08 % 17 14 31 

Kristdemokraterna 6,59 % 6,50 % 10 21 31 

Vänsterpartiet 5,85 % 6,10 % 15 16 31 

Miljöpartiet 5,24 % 5,79 % 15 16 31 

Sverigedemokraterna 2,93 % 2,58 % 8 23 31 

Sammanlagt 97,25 % 96,91 % 103 145 248 

 

Källa: Valmyndigheten, resultaten bearbetade av författaren. 

Här är resultaten för blocken i de 31 kommunernas städer år 2006: 

Genomsnitt för blocken i städer 2006 

Block Sverige Kommuner Över Under Totalt 

Alliansen 48,24 % 44,33 % 5 26 31 

Rödgröna 46,08 % 49,94 % 26 5 31 

Sammanlagt 94,32 % 94,27 % 31 31 62 

 

Källa: Valmyndigheten, resultaten bearbetade av författaren. 
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Genomsnitt för landsbygd 2006 

Parti Sverige  Kommuner Över Under Totalt 

Socialdemokraterna 34,99 % 36,56 % 14 17 31 

Moderaterna 26,23 % 23,21 % 9 22 31 

Centerpartiet 7,88 % 12,31 % 30 1 31 

Liberalerna 7,54 % 5,99 % 4 27 31 

Kristdemokraterna 6,59 % 7,36 % 15 16 31 

Vänsterpartiet 5,85 % 4,73 % 5 26 31 

Miljöpartiet 5,24 % 4,16 % 2 29 31 

Sverigedemokraterna 2,93 % 3,25 % 15 16 31 

Sammanlagt 97,25 % 97,57 % 94 154 248 

 

Källa: Valmyndigheten, resultaten bearbetade av författaren. 

Här är resultaten på landsbygden år 2006 för de två regeringsunderlagen: 

Genomsnitt för blocken på landsbygden 2006 

Block Sverige Kommuner Över Under Totalt 

Alliansen 48,24 % 48,88 % 20 11 31 

Rödgröna 46,08 % 45,42 % 11 20 31 

Sammanlagt 94,32 % 94,30 % 31 31 62 

 

Källa: Valmyndigheten, resultaten bearbetade av författaren. 



54 
 

Genomsnitt 2010 
2010 års val såg allianspartierna bli största block, dock utan egen majoritet i riksdagen. De 

traditionella blockens andel av väljarna minskade något ifrån 2006 års val. 

Genomsnitt för städer 2010 

Parti Sverige  Kommuner Över Under Totalt 

Socialdemokraterna 30,66 % 33,90 % 26 5 31 

Moderaterna 30,06 % 27,81 % 7 24 31 

Miljöpartiet 7,34 % 8,20 % 12 19 31 

Liberalerna 7,06 % 7,52 % 12 19 31 

Centerpartiet 6,56 % 4,40 % 1 30 31 

Sverigedemokraterna 5,70 % 5,34 % 10 21 31 

Vänsterpartiet 5,60 % 5,90 % 14 17 31 

Kristdemokraterna 5,60 % 5,41 % 10 21 31 

Sammanlagt 98,58 % 98,48 % 92 156 248 

 

Källa: Valmyndigheten, resultaten bearbetade av författaren. 

Här är resultaten för de två regeringsalternativen i städerna, där resultaten i två kommuner 

innebar att båda blocken hamnade under riksgenomsnittet:  

 

Genomsnitt för blocken i städer 2010 

Block Sverige Kommuner Över Under Totalt 

Alliansen 49,28 % 45,14 % 7 24 31 

Rödgröna 43,60 % 48,00 % 27 4 31 

Sammanlagt 92,88 % 93,14 % 34 28 62 

 

Källa: Valmyndigheten, resultaten bearbetade av författaren. 
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Genomsnitt för landsbygden 2010 

Parti Sverige  Kommuner Över Under Totalt 

Socialdemokraterna 30,66 % 31,31 % 13 18 31 

Moderaterna 30,06 % 28,98 % 12 19 31 

Miljöpartiet 7,34 % 5,77 % 2 29 31 

Liberalerna 7,06 % 6,21 % 7 24 31 

Centerpartiet 6,56 % 9,59 % 30 1 31 

Sverigedemokraterna 5,70 % 6,61 % 19 12 31 

Vänsterpartiet 5,60 % 4,65 % 5 26 31 

Kristdemokraterna 5,60 % 5,82 % 12 19 31 

Sammanlagt 98,58 % 98,94 % 100 148 248 

 

Källa: Valmyndigheten, resultaten bearbetade av författaren. 

Här är resultaten för de två regeringsalternativen på landsbygden: 

Genomsnitt för blocken på landsbygden 2010 

Block Sverige Kommuner Över Under Totalt 

Alliansen 49,28 % 50,60 % 21 10 31 

Rödgröna 43,60 % 41,73 % 13 18 31 

Sammanlagt 92,88 % 92,33 % 34 28 62 

 

Källa: Valmyndigheten, resultaten bearbetade av författaren. 
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Genomsnitt 2014 

De rödgröna partierna blev största block men fick inte egen majoritet i riksdagen. De 

traditionella blockens siffror var de lägst noterade i de tre valen, efter dels 

Sverigedemokraternas ökning, men även partier utanför riksdagen fick flertalet procent av 

rösterna. 

Genomsnitt för städer 2014 

Parti Sverige  Kommuner Över Under Totalt 

Socialdemokraterna 31,01% 34,38 % 28 3 31 

Moderaterna 23,33% 21,84 % 12 19 31 

Sverigedemokraterna 12,86% 11,44 % 9 22 31 

Miljöpartiet 6,89 % 7,47 % 19 12 31 

Centerpartiet 6,11 % 4,35 % 3 28 31 

Vänsterpartiet 5,72 % 6,15 % 16 15 31 

Liberalerna 5,42 % 5,58 % 13 18 31 

Kristdemokraterna 4,57 % 4,67 % 9 22 31 

Sammanlagt 95,91 % 95,88 % 109 139 248 

 

Källa: Valmyndigheten, resultaten bearbetade av författaren. 

Här är resultaten för de två stora blocken i städerna: 

Genomsnitt för blocken i städer 2014 

Block Sverige Kommuner Över Under Totalt 

Rödgröna 43,62 % 48,09 % 31 0 31 

Alliansen 39,43 % 36,44 % 7 24 31 

Sammanlagt 83,05 % 84,53 % 38 24 62 

 

Källa: Valmyndigheten, resultaten bearbetade av författaren. 
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Genomsnitt på landsbygden 2014 

Parti Sverige  Kommuner Över Under Totalt 

Socialdemokraterna 31,01% 32,18 % 13 18 31 

Moderaterna 23,33% 21,97 % 19 12 31 

Sverigedemokraterna 12,86% 15,37 % 25 6 31 

Miljöpartiet 6,89 % 5,23 % 2 29 31 

Centerpartiet 6,11 % 9,05 % 30 1 31 

Vänsterpartiet 5,72 % 4,46 % 4 27 31 

Liberalerna 5,42 % 4,19 % 4 27 31 

Kristdemokraterna 4,57 % 4,80 % 11 20 31 

Sammanlagt 95,91 % 97,25 % 108 140 248 

 

Källa: Valmyndigheten, resultaten bearbetade av författaren. 

Här är resultaten för de två stora blocken på landsbygden: 

Genomsnitt för blocken på landsbygden 2014 

Block Sverige Kommuner Över Under Totalt 

Rödgröna 43,62 % 41,87 % 9 22 31 

Alliansen 39,43 % 40,01 % 21 10 31 

Sammanlagt 83,05 % 84,53 % 30 32 62 

 

Källa: Valmyndigheten, resultaten bearbetade av författaren. 
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5.3. Regionala resultat 

Här följer de fem regionerna baserade på kartan på sida 39 och dess resultat i de tre valen: 

Södra Götaland 

Alla siffror som presenteras i resultaten är i procent av väljarantalet. 

Södra Götalands resultat 2006 

Parti V S MP C L KD M SD Övriga 

Städer  5,05 32,91 6,15 4,72 10,27 4,92 28,23 4,40 3,34 

Landsbygd 2,99 34,10 3,69 9,45 7,74 6,09 27,69 5,79 2,46 

 

Källa: Valmyndigheten, resultaten bearbetade av författaren. 

Södra Götalands resultat 2010 

Parti V S MP C L KD M SD Övriga 

Städer 4,76 27,58 9,04 4,27 9,07 4,60 31,35 7,62 1,70 

Landsbygd 3,04 25,70 5,34 7,41 7,51 4,56 33,62 11,21 0,89 

 

Källa: Valmyndigheten, resultaten bearbetade av författaren. 

Södra Götalands resultat 2014 

Parti V S MP C L KD M SD Övriga 

Städer 5,38 29,65 9,03 3,92 7,09 3,74 22,96 13,60 4,61 

Landsbygd 2,94 28,00 5,60 6,75 5,37 3,98 23,58 21,43 2,36 

 

Källa: Valmyndigheten, resultaten bearbetade av författaren. 
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Sammanfattning 

Södra Götaland har i detta sammanhang definierats som Skåne och Blekinge län; som har fem 

kommuner representerade i undersökningen. Dessa är Helsingborg, Hässleholm, Karlskrona, 

Kristianstad och Lund. Regionens medelstora kommuner hade såväl 2006 som 2010 klara 

pluraliteter (i städerna) samt majoriteter (på landsbygden) för allianspartierna. 2014 ökade 

stöden för de rödgröna partierna marginellt men den stora skillnaden som ledde till tappad 

pluralitet totalt samt i städerna för allianspartierna var det stora nettotappet till 

Sverigedemokraterna, vars 13,60 % i städerna samt 21,43 % på landsbygden var partiets 

högsta siffror regionalt bland de fem indelade regionerna.  

De rödgröna partierna blev starkt beroende av städerna mellan 2006 och 2010 års val och 

hade en kvot på 108-121-121 stadsväljare per 100 landsbygdsväljare i de tre valen; med en 

marginell sänkning av kvoten mellan de två senare valen. Allianspartierna hade kvoten 94-93-

95; med andra ord stabila tendenser av att vara något starkare på landsbygden än i städerna. 

Dock var alliansen inte lika beroende av landsbygden som rikssnittet bland jämförbara 

kommuner innebar. Sverigedemokraterna blev stadigt allt starkare på landsbygden i Södra 

Götaland, vilket föranledde kvoten 76-68-63; vilket gick emot rikstendensen där partiet 

stärktes relativt i städerna mellan 2006 och 2010 och ännu brantare kurva mot landsbygden 

mellan 2010 och 2014. Av riksdagspartierna var Vänsterpartiet det mest utpräglade 

stadspartiet i två av valen medan Miljöpartiet var det i ett val; medan Centerpartiet var relativt 

starkast på landet i alla tre. Socialdemokraterna och Moderaterna hade däremot mer varierade 

siffror i distributionen. 

Kommuner 

Södra Götalands individuella kommuners resultat varierade. I Helsingborg var det rödgröna 

blocket större i staden 2014, medan alliansen största block både i staden och på landsbygden 

såväl 2006 som 2010. I samtliga tre val var allianspartierna större än de rödgröna på 

landsbygden, då allianspartierna blev största minoritetsblock 2014. Hässleholm såg 

allianspartierna bli största block såväl 2006 som 2010 i såväl tätorten som i omlandet. 2014 

hade istället de rödgröna partierna ett övertag i bägge väljargrupper, efter att 

Sverigedemokraterna haft sitt starkaste resultat i samtliga 31 studerade kommuner. Karlskrona 

såg minimala skillnader i röstning mellan städer och landsbygd för de två stora blocken, vilket 

stack ut i regionen som helhet. Det fanns ett rödgrönt övertag både i tätorten Karlskrona och i 

omlandet i samtliga tre val, även om skillnaderna var oerhört små vid 2010 års val.  
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Kristianstad hade istället stora skillnader mellan blocken och resultaten mellan staden och 

landsbygden däromkring. Det rödgröna blocket var störst i staden vid samtliga tre val, även 

om det enbart skilde 15 röster till deras fördel år 2010. Allianspartierna hade däremot en 

tydlig marginal på landsbygden vid samtliga tre val, speciellt i det tidigare nämnda valet 

2010, då motsvarande färre än fyra stadsväljare på fem landsbygdsväljare valde att rösta på 

den då sittande regeringen. Den femte och sista kommunen i regionen vars valresultat 

granskats var Lund i Skånes län. Där hade allianspartierna initialt ett tydligt övertag genom 

vinsten av såväl staden som omlandet såväl 2006 som 2010.  I samband med 2014 års val 

hade dock de rödgröna partierna ett övertag i staden. Allianspartierna blev dock något större i 

kommunen som helhet tack vare landsbygdsrösterna, men hade Feministiskt initiativs fem 

procent av de totala rösterna gett riksdagsrepresentation, hade motsatta förhållandet rått. Lund 

såg även de tydligaste skillnaderna mellan Sverigedemokraternas resultat i stad och land i 

Södra Götaland, med stadsresultat långt under partiets riksgenomsnitt speciellt 2014. 
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Västra Götaland 

Alla siffror som presenteras i resultaten är i procent av väljarantalet. 

Västra Götalands resultat 2006 

Parti V S MP C L KD M SD Övriga 

Städer 5,61 38,64 4,40 4,81 7,74 6,56 25,82 2,92 3,49 

Landsbygd 4,17 32,88 3,96 13,22 6,23 8,12 25,15 3,15 3,01 

 

Källa: Valmyndigheten, resultaten bearbetade av författaren. 

Västra Götalands resultat 2010 

Parti V S MP C L KD M SD Övriga 

Städer 5,11 33,97 6,86 4,09 7,64 5,52 29,77 5,57 1,48 

Landsbygd 4,01 27,50 5,37 11,11 6,88 6,53 31,17 6,30 1,12 

 

Källa: Valmyndigheten, resultaten bearbetade av författaren. 

Västra Götalands resultat 2014 

Parti V S MP C L KD M SD Övriga 

Städer 5,38 34,68 6,72 4,71 5,53 4,46 23,33 12,33 2,17 

Landsbygd 3,95 28,81 4,97 10,59 4,57 5,14 23,97 15,41 1,65 

 

Källa: Valmyndigheten, resultaten bearbetade av författaren. 
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Sammanfattning 

Västra Götaland har i detta fall definierats som Hallands län och Västra Götalands län. 

Kommunerna som ingår i kategorin är Borås, Halmstad, Skövde, Uddevalla och Varberg. 

Skillnaderna mellan blocken baserat på stads- och landsbygdsväljare var stora, där de 

rödgröna partierna hade mer än 115 stadsväljare på 100 landsbygdsväljare i samtliga tre val 

medan allianspartierna var under 85 stadsväljare enligt samma kvot i de tre valen. Som 

indikation på de tydliga skillnaderna mellan regionens städer och landsbygder nådde 

allianspartierna trots valnederlaget 2014 en position av största minoritetsblock på 

landsbygden.  

De rödgröna partierna nådde pluraliteter i städerna 2006 och 2014, medan allianspartierna 

hade en pluralitet med strax över en procentenhets marginal 2010; innan underläget 2014 var 

nästan nio procentenheter mot de rödgröna partierna. Allianspartiernas exakta siffror var 

avrundat till 85-84-85; vilket innebar en stabil distribution likt hur genomsnittet fördelades 

över hela Sverige. De rödgröna partierna hade 119-125-124 som kvot; den högst uppmätta 

bland de fem geografiska regionerna. Sverigedemokraterna hade 90-88-80 stadsväljare per 

100 landsbygdsväljare. Vänsterpartiet var det mest utpräglade stadspartiet i samtliga tre val, 

medan Centerpartiet hade högst distribution landsbygdsväljare. Där Moderaternas och 

Socialdemokraternas distribution överlappade i Södra Götaland var här istället Moderaternas 

andel landsbygdsväljare generellt överrepresenterade medan Socialdemokraterna hade sin 

högsta andel stadsväljare av samtliga regioner. 

Kommuner 

De fem kommunerna i Västra Götaland som studerats inleddes med Borås. Kommunen hade 

tydliga skillnader mellan en rödgrön stad och en allianslandsbygd – skillnader som 

manifesterades i samtliga tre granskade val. De rödgröna partierna var största block som 

helhet såväl 2006 som 2014, medan alliansblocket var 2010 års största block i Borås 

kommun. Skillnaderna var mindre än ett antal andra kommuner i regionen, men genomgående 

vid samtliga tre tillfällen, då respektive block var störst i stad respektive landsbygd. Halmstad 

hade även där resultat där det rödgröna blocket var större än allianspartierna i staden samtliga 

tre val, och där allianspartierna var större på landsbygden tre gånger om. I kommunen som 

helhet hade valen olika utgångar, där allianspartierna fick fler röster 2006 och 2010 medan de 

rödgröna fick fler röster 2014.  
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Även Skövde hade tydliga skillnader mellan staden och landsbygden. Såväl 2006 som 2014 

var skillnaderna små mellan blocken i ett sammanlagt avseende. Allianspartierna nådde en 

majoritet av rösterna på landsbygden vid de två första valen, medan skillnaderna i tätorten 

Skövde var mindre än så. Stadsväljarna lutade dock emellertid åt de rödgröna partierna, likt 

de andra kommunerna i regionen. Uddevalla hade synnerligen tydliga skillnader mellan 

blocken. De rödgröna partierna vann staden med klar marginal i samtliga tre val, medan 

allianspartierna vann landsbygden i alla tre fall. Uddevalla hade den största skillnaden mellan 

blocken baserat på städer och landsbygd i kommuner där olika majoriteter formades. Både 

alliansen och de rödgröna var vid något val störst i kommunen som helhet, men i bägge fall 

var det vinnande blocket i underläge i en av kommunens delar. 

Varberg var den sista kommunen som studerades i Västra Götaland. Kommunen hade en klar 

dominans för allianspartierna på landsbygden. Varberg var även den kommun som såg störst 

skillnad i ett enskilt partis resultat mellan stad och land. Centerpartiet hade nära på fyra 

gånger så många väljare i relativa tal på landsbygden som i Varbergs centralort. I och med 

den skillnaden blev allianspartiernas styrka utanför staden tungan på vågen och kommunen 

förblev blå i samtliga tre val. De rödgröna partierna var större i tätorten Varberg såväl 2006 

som 2014, men kommunen var likt flertalet andra kommuner i södra Sverige alliansdominerad 

i såväl stad som land vid 2010 års val. 
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Östra Götaland 

Alla siffror som presenteras i resultaten är i procent av väljarantalet. 

Östra Götalands resultat 2006 

Parti V S MP C L KD M SD Övriga 

Städer 5,67 36,19 5,83 5,27 7,34 8,45 25,73 2,23 3,29 

Landsbygd 4,35 33,76 4,25 13,49 5,24 9,84 23,88 2,78 2,39 

 

Källa: Valmyndigheten, resultaten är bearbetade av författaren. 

Östra Götalands resultat 2010 

Parti V S MP C L KD M SD Övriga 

Städer 5,55 31,61 8,66 4,52 7,21 6,83 29,21 4,90 1,51 

Landsbygd 4,19 28,10 6,17 11,33 5,95 7,88 29,82 5,59 0,98 

 

Källa: Valmyndigheten, resultaten bearbetade av författaren. 

Östra Götalands resultat 2014 

Parti V S MP C L KD M SD Övriga 

Städer 5,48 32,10 7,88 4,69 5,29 5,90 23,12 11,79 3,74 

Landsbygd 3,89 28,74 5,50 10,84 4,06 6,65 23,11 14,57 2,64 

 

Källa: Valmyndigheten, resultaten bearbetade av författaren. 
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Sammanfattning 

Östra Götaland har i sammanhanget definierats som de tre länen i Småland (Jönköping, 

Kalmar och Kronoberg) samt Östergötlands och Gotlands län. Kommunerna som ingår i 

kategorin är Gotland (centralort Visby), Jönköping, Kalmar, Linköping, Norrköping och 

Växjö. Regionen hade pluralitet för det rödgröna blocket i de granskade städerna 2006 och 

2014 medan det rådde en allianspluralitet i städerna vid valet 2010. På landsbygden hade 

allianspartierna en majoritet 2006 och 2010 innan röstandelen föll till en pluralitet på 44,66 % 

av väljarstödet vid 2014 års val. Kommunerna som granskades i regionen var inom ramen för 

genomsnittet av väljardistributionen mellan de två stora blocken inom svensk politik. 

De rödgröna partierna hade kvoten 112-119-119 stadsväljare per 100 landsbygdsväljare i de 

tre valen, med en försumbar skillnad på 0,04 procentenheter i kvot mellan 2010 och 2014. 

Allianspartiernas distribution var stabil i likhet med övriga Götaland med en motsvarande 

kvot på 89-87-87. Sverigedemokraternas siffror i kvotförhållande mellan stad- och 

landsbygdsväljare var 80-88-81. Med andra ord var allianspartierna mer beroende av 

landsorten än vad Sverigedemokraterna var i regionens mellanstora kommuner i 2010 års val, 

med mycket knapp marginal. Miljöpartiet var det mest utpräglade stadspartiet i samtliga tre 

val, medan Centerpartiet var det mest utpräglade landsbygdspartiet. Socialdemokraternas och 

Moderaternas kvotskillnader var mindre än i Västra Götaland, men de förstnämnda hade med 

viss marginal mer väljarstöd i städerna medan Moderaterna pendlade mellan 98 och 108 i 

kvot i de tre valen. 

Kommuner 

Den första av de sex kommuner som studerats i Östra Götaland är Gotlands kommun. 

Kommunen är en stor kommun som omfattar hela ön (samt Fårö) och har en majoritet av sina 

invånare utanför centralorten Visby. Gotland är en otypisk kommun i form av att de rödgröna 

partierna stärktes mellan 2006 och 2010, trots den negativa trenden för blocket i Sverige som 

helhet. Vid samtliga tre val hade de rödgröna partierna fler röster i Visby, medan alliansen 

hade ett övertag på Gotlands landsbygd, där speciellt Centerpartiet hade klart starkare resultat 

än i staden. Gotland var en kommun som vanns av bägge block under referensperioden, där 

2010 års val såg de rödgröna komma över allianspartiernas antal först efter att de sent 

inkomna rösterna utanför vallokalerna räknats. 
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De tre småländska kommunerna Jönköping, Kalmar och Växjö hade varierande tendenser. 

Jönköping var Kristdemokraternas starkaste fäste, specifikt på landsbygden. Alliansen blev 

största block vid samtliga tre val, men de rödgröna partierna blev starkast i Jönköpings (och 

Huskvarnas) tätort 2014. I relativa termer var allianspartierna klart större på landsbygden än i 

staden vid samtliga tillfällen. Kalmar såg klart mindre skillnader, men även där fanns en viss 

överrepresentation för de rödgröna partierna i Kalmars tätort i jämförelse med landsorten 

däromkring. Alliansen blev största block totalt i kommunen som helhet 2010, men de 

rödgröna partierna var störst i staden samtliga tre val, samt även större på landsbygden vid de 

andra två tillfällena. Växjö såg ett generellt övertag för allianspartierna både 2006 och 2010, 

innan de rödgröna partierna blev det större blocket 2014. Skillnaden mellan de två första 

valen var att allianspartierna var större både i staden och på landsbygden 2010. Koalitionen 

var dessutom större än de rödgröna på landsbygden även i det senaste av de granskade valen, 

där dock den rödgröna fördelen i tätorten Växjö var tungan på vågen. 

Östergötlands län är representerade av två kommuner i form av Linköping och Norrköping. 

Den förstnämnda kommunen var generellt en allianskommun, där de var största block vid 

samtliga tre val. Linköpings tätort hade dock mer varierande resultat, där de rödgröna var 

större än alliansen 2014. Skillnaderna mellan blocken ökade i form av distributionen mellan 

respektive val. Norrköping hade istället en rödgrön tendens, där dock 2010 såg ett i stort sett 

identiskt väljarstöd för de bägge blocken. Vid samtliga tre val hade de rödgröna partierna ett 

övertag i staden, medan landsbygden vanns av allianspartierna. Kommunen såg även 

Sverigedemokraterna nå sitt starkaste stöd i Östra Götalands granskade kommuner. 
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Svealand 

Alla siffror som presenteras i resultaten är i procent av väljarantalet. 

Svealands resultat 2006 

Parti V S MP C L KD M SD Övriga 

Städer 5,82 38,88 5,63 4,96 8,52 6,67 24,20 2,43 2,90 

Landsbygd 4,65 33,92 4,99 11,87 6,23 7,00 26,04 2,97 2,34 

 

Källa: Valmyndigheten, resultaten bearbetade av författaren. 

Svealands resultat 2010 

Parti V S MP C L KD M SD Övriga 

Städer 5,47 34,93 7,81 3,86 7,71 5,47 27,82 5,49 1,39 

Landsbygd 4,53 28,63 6,85 9,26 6,15 5,45 31,68 6,32 1,14 

 

Källa: Valmyndigheten, resultaten bearbetade av författaren. 

Svealands resultat 2014 

Parti V S MP C L KD M SD Övriga 

Städer 5,74 34,38 7,30 4,00 5,59 5,01 22,64 11,61 3,73 

Landsbygd 4,27 29,16 5,87 9,09 3,97 4,35 24,64 15,46 3,18 

 

Källa: Valmyndigheten, resultaten bearbetade av författaren. 
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Sammanfattning 

Svealand är Sveriges mellersta av landsdelar, där huvudstaden Stockholm ingår. Länen som 

ingår i Svealand är Dalarna, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland och 

Örebro; där Uppsala län saknar kommuner inom den medelstora kategorin då Uppsala 

kommun har för många invånare för att inkluderas. De kommuner inom Svealand som 

befinner sig utan direkt urbaniserad länk till Stockholms centralort och ingår i kategorin 

mellan 50 och 150 tusen invånare är Eskilstuna, Falun, Karlstad, Norrtälje, Nyköping, 

Södertälje, Västerås och Örebro. Som helhet var Svealands medelstora kommuner vägt emot 

det rödgröna blocket, som hade en pluralitet av väljare vid två av de tre valen (2006 och 

2014).  Allianspartierna blev dock största block sammanlagt 2010 och hade en majoritet av 

rösterna på landsbygden i kategorin medelstora kommuner såväl 2006 som 2010.  

I samband med det första valet uppnådde dock de rödgröna partierna en majoritet i städerna, 

vilket innebar den enda landsdelen där staden och landsbygden röstade fram varsin majoritet i 

något av de granskade riksdagsvalen. De rödgröna partierna hade sammanlagt 116-121-121 

stadsväljare per 100 landsbygdsväljare i de tre valen, vilket gjorde dem något mer beroende 

av stadsväljare än riksgenomsnittet för de tre partierna. Alliansen hade 87-85-89, vilket i 

likhet med resten av Sverige innebar en stabil distribution med små skillnader. 

Sverigedemokraterna hade 82-87-75; vilket även det väl motsvarade rikstendenser. Där 

Svealand stack ut var att Liberalerna var det riksdagsparti med störst proportionerligt 

väljarstöd i städerna. 

Kommuner 

De tre kommunerna i Svealand söder om Stockholm som granskats var Eskilstuna, Nyköping 

och Södertälje. Samtliga tre kommuner hade gemensamt att de rödgröna vann kommunerna 

sammanlagt vid alla tillfällen. Det kommunerna dock också hade gemensamt var att såväl 

2006 som 2010 var allianspartierna större än de rödgröna på samtliga tre landsbygder. 

Eskilstuna och Södertälje hade även 2014 allianspartierna som större block på landsbygden, 

medan Nyköping såg de rödgröna partierna bli större både i bägge grupper i det sistnämnda 

valet. Såväl Eskilstunas stad som landsbygd såg de högsta siffrorna för Sverigedemokraterna i 

Svealands granskade kommuner vid 2014 års val. 

Falun var den nordligaste av de 31 studerade kommunerna i hela riket som såg 

allianspartierna bli största block i något av valen, eller i någon av väljargrupperna. Falun stack 
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ut i form av att allianspartierna stärktes i relativa termer i staden snarare än på landet mellan 

2006 och 2010.  Vid bägge de valen hade dock allianspartierna fler röster än de rödgröna sett 

över hela kommunen. De rödgröna var större i staden 2006 och 2014, medan allianspartierna 

var större på landsbygden vid samtliga granskade val. Karlstad hade en övervikt för de 

rödgröna partierna som helhet, även om alliansen fick fler röster sammanlagt vid 2010 års val. 

Skillnader mellan koalitionernas relativa styrka fanns vid samtliga tre val, men i samband 

med 2014 års val såg de rödgröna nå fler röster än alliansen även på landsbygden. Norrtälje 

var en alliansdominerad kommun, där koalitionen vann såväl stad som landsbygd 2006 och 

2010, innan det delades mellan en rödgrön stad och en allianslandsbygd 2014.  

Västerås var den största tätorten som granskats inom ramen för detta arbete. Kommunen såg 

tydligt varierade resultat. De rödgröna var större i staden 2006 och 2014, medan alliansen var 

större i staden 2010 och på landsbygden vid samtliga val. De sammanlagda resultaten innebar 

att allianspartierna var större i kommunen som helhet 2006 och 2010, innan det senare valet 

såg de rödgröna partierna bli störst genom den klara segermarginalen i Västerås stad.  

Örebro som andra stora staden i Bergslagen såg rödgrön stad och allianslandsbygd vid 

samtliga tre val. Ur ett sammantaget perspektiv var dock försprånget för de rödgröna partierna 

så pass stort i tätorten Örebro att blocket var störst i hela kommunen varje granskat val.  
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Norrland 

Alla siffror som presenteras i resultaten är i procent av väljarantalet. 

Norrlands resultat 2006 

Parti V S MP C L KD M SD Övriga 

Städer 8,00 42,17 6,58 7,70 6,96 5,26 18,72 1,68 2,93 

Landsbygd 6,79 45,78 3,80 13,27 4,99 5,79 15,35 1,95 2,29 

 

Källa: Valmyndigheten, resultaten bearbetade av författaren. 

Norrlands resultat 2010 

Parti V S MP C L KD M SD Övriga 

Städer 8,14 39,36 8,46 5,31 6,42 4,28 22,54 3,87 1,63 

Landsbygd 6,86 42,97 5,00 9,01 5,09 4,70 20,77 4,43 1,17 

 

Källa: Valmyndigheten, resultaten bearbetade av författaren. 

Norrlands resultat 2014 

Parti V S MP C L KD M SD Övriga 

Städer 8,44 39,98 7,10 4,86 4,83 3,66 17,65 8,73 4,75 

Landsbygd 6,73 43,85 4,21 8,12 3,33 3,82 15,84 11,20 2,89 

 

Källa: Valmyndigheten, resultaten bearbetade av författaren. 
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Sammanfattning 

Norrland är Sveriges nordligaste och geografiskt största landsdel, som sträcker sig cirka 10 % 

av norra halvklotets sträcka mellan nordpolen och ekvatorn. Norrland är indelat i fem län; 

Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Kommunerna som är 

representerade är Gävle, Luleå, Skellefteå, Sundsvall, Umeå, Örnsköldsvik och Östersund. 

Norrland är den landsdel som främst sticker ut i ett politiskt perspektiv. De rödgröna partierna 

hade ett klart grepp om majoriteten av väljarstödet i såväl städerna som landsbygden i 

samtliga tre val. Norrland hade dessutom mycket små skillnader i proportioner för de två stora 

blockens väljarstöd i de två demografiska väljargrupperna, vilket kraftigt avvek ifrån 

Götaland och Svealand söderut.  

Även om Norrland utmanar den generella bilden om röda städer och blåa landsbygder fanns 

en relativ överrepresentation, om än marginell, för det rödgröna blocket i städerna. Dock var 

det långt ifrån unisont i hela Norrland, där motsatt förhållande emellanåt rådde. De rödgröna 

partierna hade som helhet 101-102-101 stadsväljare per 100 landsbygdsväljare jämfört med 

98-97-100 (avrundat uppåt) för allianspartierna i de tre valen. Sverigedemokraterna hade sina 

lägsta siffror i numerärt väljarstöd i Norrland, men distributionen påminde om rikssnittet med 

en kvot på 86-87-78. Där de norrländska kommunerna stod ut var i form av att 

Socialdemokraterna var starkare på landsbygden (92-92-91) i samtliga tre val, medan 

Moderaterna var starkare i städerna även där i samtliga tre val (122-109-111). Miljöpartiet var 

starkaste stadsparti, medan Centerpartiet var det tydligaste landsbygdspartiet. 

Kommuner 

Som tidigare konstaterat var samtliga individuella kommuner som granskats inom Norrlands 

gränser rödgröna både för städer och landsbygder. Det mest noterbara för de sju kommunerna 

inom ramen för detta arbete är vilka som såg de rödgröna eller allianspartierna relativt sett 

mest framgångsrika i städer respektive landsbygd, där Norrland som tidigare nämnts stack ut 

generellt.  

Gävle var den sydligaste kommunen som granskades i Norrland. Av de studerade norrländska 

kommunerna var Gävle dels den kommun som hade svagaste majoriteterna för det rödgröna 

blocket, samt den enda bland dessa sju där Sverigedemokraterna nådde över riksgenomsnittet 

i något av valen. De rödgröna partierna var starkast i relativa termer på landsbygden 2006, 

men i de följande två valen var istället det regeringsalternativet starkare i Gävles tätort.  
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I mellersta Norrlands två län (Jämtland och Västernorrland) granskades tre kommuner. I 

samtliga dessa fall (Sundsvall, Örnsköldsvik och Östersund) hade de rödgröna partierna ett 

större stöd i centralorten än på landsbygden i samtliga tre val. I relativa termer var marginalen 

mellan blocken relativt liten med norrländska mått mätt i Östersund. 

De två nordligaste länen i Norrland (Västerbotten och Norrbotten) representerades av Umeå, 

Skellefteå och Luleå. Bland dessa stack Umeå ut. Till skillnad från de andra två kommunerna 

som dominerades av Socialdemokraterna både i stad och på landet, hade de övriga rödgröna 

partierna en större andel av de rödgröna majoriteterna i Umeå. Dessutom var kommunens 

omland mindre rödgrönt än staden. I Skellefteå var skillnaderna minimala mellan stad och 

land på blockbasis, men Socialdemokraterna var starkare på landsbygden än i staden, där man 

nådde egen majoritet utanför Skellefteås tätort vid samtliga tre val. Partiet hamnade strax 

under samma majoritet i centralorten, där istället de andra rödgröna partierna nådde högre 

resultat. Luleå hade ett svagare resultat för Socialdemokraterna som helhet jämfört med 

Skellefteå. Dessutom hade de rödgröna partierna starkare resultat i staden än i omlandet, till 

skillnad ifrån flertalet andra norrländska kommunerna. Varken i Skellefteå eller Luleå hade 

allianspartierna siffror inom 20 procentenheter ifrån de rödgröna vid något av valen. 
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6. Analys av valresultaten 

Analysen är indelad i tre separata delar, baserat på de tre forskningsfrågorna som ställdes 

tidigare i arbetet och som empirin syftat till att finna material för att kunna besvara. Frågorna 

besvaras i kronologisk ordning baserat på uppställningen av forskningsfrågorna, men bedöms 

samtliga ha likvärdig relevans för att kunna bedöma vart skiljelinjerna går mellan städer och 

landsbygder. Därmed ska frågeställningarna bedömas ha samma tyngd och relevans för 

arbetets efterföljande slutsatser. Som tidigare nämnts innebär pluralitet att ett block har fler 

mandat än det andra men saknar möjlighet att på egen hand nå majoritet, där en samlad 

opposition inte kan stoppa en enig koalitions val av politik. 

1. Vilka skiljelinjer finns i röstning mellan Sveriges medelstora 

storkommuners stads- och landsbygder? 

Detta avsnitt kommer sorteras efter regioner i tur och ordning från söder till norr. Sveriges 

medelstora kommuner utanför storstäderna har en tydlig generell skillnad i röstning mellan 

städer och landsbygd, men i form av en regional överblick skiljer sig tendenserna både i 

absoluta majoriteter för partier och block samt distributionen mellan stad och landsbygd rejält. 

Det finns en kraftig klyfta mellan Norrlands endera regionala centra eller medelstora 

kommuner och dess landsbygder i relation till resten av Sverige. Där allianspartierna 

dominerade landsbygden i södra Sverige i blockets vinnande val 2006 och 2010 och behöll en 

pluralitet 2014, lyckades inte blocket få en pluralitet av rösterna jämfört med det rödgröna 

blocket i någon av de sju norrländska kommunerna i ett enda val. 

Ur ett rikstäckande perspektiv så var konstellationen av kommuner som helhet något mer 

rödgrön än riksgenomsnittet som helhet och städerna ifråga hade ett tydligt högre väljarantal 

än landsbygderna runtomkring. Det fanns dock vissa undantag där kommunerna hade klart 

högre antal väljare i omlandet än i centralorten. I samtliga dessa fall var kommunen i det lägre 

skiktet av befolkningsmängd och hade en centralort med ett jämförelsevis lågt antal invånare i 

relation till även vissa kommunsäten vars kommuner som helhet inte uppnådde gränsen 

50,000 invånare som krävdes för att inkluderas i studien. Dessa kommuner var Hässleholm, 

Gotland och Norrtälje. I samtliga dessa tre visade sig den omvända maktbalansen tydligt 

mellan centralorten och landsbygden. Gotlands tydliga rödgröna ledning ifrån Visby var dock 

tillräckligt tongivande för att Gotland som helhet skulle visa upp en trend emot de rödgröna 

partierna. Detta var trots att allianspartierna hade ett övertag på landsbygden och den 

väljargruppen var i majoritet. Därmed visar det att undantag mellan vilken av staden och 
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landsbygden som har majoritet och vilken grupps huvudsakliga preferens avgör, faktiskt finns 

där. 

Ur ett regionalt perspektiv visade sig samtliga fem geografiska regioner ha olika tendenser, 

vilket vidareutvecklas nedan: 

Södra Götaland hade generellt svaga pluraliteter för de rödgröna partierna i städerna 2006 och 

2010, med vissa undantag. Väljardemografiskt dominerades kommunerna av landsbygdens 

inflytande, där Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad och Lund i Skåne hade tydliga 

majoriteter för allianspartierna vid båda dessa val. Blekinges representant Karlskrona stack 

dock ut, då det saknades tydliga skillnader i kommunens blockrelaterade valresultat och även 

i alliansens framgångsrika 2010-val i jämförelse med oppositionen, kunde inte allianspartierna 

nå en pluralitet på Karlskronas landsbygd. Sverigedemokraterna hade högsta numerära stödet 

av väljare i jämförelse med de andra fyra regionerna vid samtliga tre val i Södra Götaland, 

och nådde över 21 % av rösterna på landsbygden 2014. 

Västra Götaland var den region med störst skillnader mellan stad och landsbygd. Generellt var 

regionen ett starkt fäste för allianspartierna genom majoriteter eller pluraliteter på samtliga 

landsbygder i samband med samtliga val. Även i städerna klarade sig allianspartierna 

jämförelsevis väl gentemot vissa andra delar av landet, även om de rödgröna var största block 

i samtliga kommunsäten år 2014. Regionens främsta skiljelinje är dock inte städerna som 

helhet, utan den rejäla skillnaden i form av svaghet för de rödgröna partierna och 

Socialdemokraterna på landsbygden och motsvarande styrka för allianspartierna och speciellt 

Moderaterna och Centerpartiet. Det sistnämnda partiet uppnådde i Varbergs kommun den 

största skillnaden för ett partis väljarstöd mellan stad och landsbygd bland de 31 granskade 

kommunerna.103 

Östra Götaland är en viktig vattendelare mellan de två stora blocken. Det regeringsalternativ 

som vann valet på riksnivå fick också flest röster i de berörda kommunerna vid samtliga tre 

val. Skillnaderna mellan städerna och landsbygderna var tydliga men inte lika höga som i 

västra delen av Götaland. De rödgröna partierna var starkare i städerna och hade generellt 

övertaget 2006 och universellt år 2014. Kommunerna i regionen hade långt ifrån linjära 

tendenser, med Gotland och Visby som stad ett starkare fäste för de rödgröna 2010 än 2006, 

tvärtemot den nationella trenden.104 Kalmar gjorde istället ett rejält skifte mellan 2006 och 

                                                           
103 Valmyndigheten & Excel 
104 Valmyndigheten & Excel 
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2010 där allianspartierna gick ifrån att förlora både stad och landsbygd 2006 till att vinna en 

pluralitet i hela kommunen 2010 efter en tydlig pluralitet uppnåtts på landsbygden. Därmed 

går det att argumentera för att Östra Götaland är den mest mångfacetterade regionen i dess 

regionala centra bland de fyra söder om Norrland. 

Svealand är utanför Stockholms stad en region där de rödgröna partierna har ett generellt 

övertag. Dock var allianspartierna generellt klart starkare på landsbygden än vad de rödgröna 

partierna var. De rödgröna partierna var största block i samtliga tre val i städerna, vilket dock 

inte räckte för att nå en pluralitet år 2010, men ledde till en klar ledning i centralorterna i alla 

granskade val. Allianspartierna nådde en majoritet på landsbygden 2010 och en pluralitet i de 

andra två valen. De generella skillnaderna var med andra ord tydliga, om än inte lika extrema 

som i Västra Götaland. Det mest avvikande resultatet skedde i Södertälje där Miljöpartiet var 

klart starkare på landsbygden än i staden, och där Socialdemokraternas landsbygdsresultat 

istället var låga, vilket var tvärtemot resterande kommuner. Svealand är den nordligaste 

regionen där röda kommuner av regional storlek frekvent har blåa landsbygder, vilket visades 

av Nyköping, Eskilstuna och Örebro och de tydliga delningarna av väljardemografin i de tre 

kommunerna. 

Norrland är det stora undantaget bland tendenser såväl som i absoluta tal av väljarstödet. Som 

tidigare dokumenterats domineras Norrland av Socialdemokraterna, som nådde siffror på 

landsbygden som partiet inte var i närheten av i de andra landsdelarna. Socialdemokraterna 

och det rödgröna blocket dominerade även städerna, men i ett sammantaget perspektiv jämfört 

med övriga regioner fanns blockets styrka på landsbygden. Även om det inte påverkade att det 

generellt för Sverige rådde ett ”rödgrön stad/allians land”-förhållande, så justerade Norrland 

siffrorna emot en jämnare fördelning sett över hela riket. Det stora undantaget var Norrlands 

största stad Umeå, där omlandet var mindre dominerat av rödgröna partier jämfört med 

staden. I övrigt var siffrorna endera extremt jämna eller landsbygden var mer vänster än 

kommunsätet. 

  



76 
 

Sammantaget hade blocken följande siffror: 

Städer blockfördel 

År Rödgrönt övertag Alliansen övertag 

2006 24 7 

2010 18 13 

2014 31 0 

Totalt 73/93 20/93 

  

Källa: Valmyndigheten, resultat bearbetade av författaren. 

Landsbygd blockfördel 

År Rödgrönt övertag Alliansen övertag 

2006 9 22 

2010 8 23 

2014 12 19 

Totalt 29/93 64/93 

 

Källa: Valmyndigheten, resultat bearbetade av författaren. 

Olika block för städer och landsbygd 

År Antal 

2006 15 

2010 10 

2014 19 

Totalt 44/93 

 

Källa: Valmyndigheten, resultat bearbetade av författaren. 

Som tydligt syns i dessa tabeller framtagna från den empiriska data som tagits fram finns det 

en tydlig skillnad i röstmönstret. I 44 av 93 fall fick någon av de demografiska grupperna se 

sin preferens nedröstad av endera centralorten eller landsbygden.  I kommuner med en storlek 
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inom båda grupperna som hade möjliggjort för separata kommunfullmäktigen och prioriteter 

så är resonemanget gällande fler än 40 % av kommunernas val slutat olika på staden och på 

landet intressant.  

2. Följer dessa eventuella skiljelinjer nationella trender, närmar de sig eller 

glider de alltmer isär, både regionalt och för partierna? 

Städerna och landsbygderna inom den kommunstorlek som granskats har fått större skillnader 

mellan de två stora blocken och röstsiffrorna för Sverigedemokraterna genom de tre valen. 

Socialdemokraterna hade 106 väljare i städerna per 100 landsbygdsväljare år 2006 gentemot 

108 år 2010 och 107 år 2014. Moderaterna å sin sida hade fler stadsväljare än 

landsbygdsväljare i de 31 granskade kommunerna år 2006, innan man hade färre såväl 2010 

som 2014. Sammantaget hade partiet 104 stadsväljare per 100 landsbygdsväljare år 2006, 

gentemot enbart 96 av 100 fyra år senare, samt det jämnstarka 99 av 100 år 2014. Siffror som 

dessa för de två blockens ledande partier i kombination med övriga resultat visar hur drastiskt 

Socialdemokraternas väljarstöd sjönk på landsbygden mellan de två tidigare valen, innan 

Moderaterna sjönk något snabbare på landsbygden än i städerna till 2014 års val.  

Med andra ord var de relativa skillnaderna mellan de två stora partiernas väljarstöd klart lägre 

2006 jämfört med hur det såg ut år 2014. Tar man dessutom i beaktande att 

Sverigedemokraterna med väljare som identifierar sig oftare som höger än som vänster ur ett 

ekonomiskt perspektiv, nått klart högre resultat på landsbygden än i städerna så blir ökningen 

av rösterna emot rödgrön politik på landsbygden klart högre. Det är dock viktigt i 

sammanhanget att påpeka att dessa väljare röstar på två separata alternativ. Även om så är 

fallet så är tappet för speciellt Socialdemokraterna på landsbygden en anmärkningsvärd 

utveckling. 

Moderaternas och alliansens relativa väljartapp i städerna var inte lika uppseendeväckande 

som de rödgrönas tapp på landsbygden, eftersom även alliansen som helhet förlorade en 

betydande andel av nettoresultatet från 2010 till Sverigedemokraterna på landsbygden. I reella 

tal tappade dock alliansen fler röster i städerna, eftersom 2006 var ett år då koalitionen vann 

valet och kunde bilda majoritetsregering, medan 2014 års val totalt sett resulterade i att 

alliansen blev det andra största minoritetsblocket. Sammantaget hade dock allianspartierna 

mellan 87 och 89 stadsväljare per 100 landsbygdsväljare i samtliga tre val, en minimal 

distributionsförändring. Det indikerar att partierna följde trenderna för valresultaten för 

alliansen som helhet både i de granskade städerna och på landsbygden. 
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Sverigedemokraternas trend gick alltmer emot landsbygden över hela landet sett över de tre 

valen. Det proportionerliga väljarstödet jämnade ut sig i mellanvalet 2010 när partiet kom in i 

riksdagen, innan avståndet ökade ytterligare till en nivå till klart högre stöd på landsbygden 

vid 2014 års val. Då lockade partiet färre än 76 stadsväljare per 100 landsbygdsväljare i de 31 

granskade regionala knytpunkterna och dess kommuner. Enbart Centerpartiet var mer 

beroende av landsbygden än Sverigedemokraterna var i samtliga tre val. Den ojämna 

ökningen av det demografiska stödet för partiet var dock intressant i form av hur partiets 

stadiga växt manifesterades på ett så skiftande vis. Sverigedemokraterna var klart över 

riksresultatet för partiet i stort på landsbygden i de studerade kommunerna. I städerna nådde 

partiet nära riksresultatet numerärt när partiet var mindre, men sjönk mer än en hel 

procentenhet under samma resultat 2014 på grund av partiets starka ökning på landsbygden.  

De mindre partierna i 2014 års val hade varierande trender, men rörde sig inom ett spann på 

mellan 4 och 8 % av rösterna i samtliga tre riksdagsval, vilket även avspeglade sig i dessa 31 

kommuner som granskats i detta arbete. Centerpartiet hade dock siffrorna som stack ut mest 

med sitt höga stöd på landsbygden, speciellt i 2006 års val. Miljöpartiet och Liberalerna hade 

höga siffror i städerna år 2010, innan samtliga fem av de mindre partierna föll under 7 % sett 

över hela Sverige 2014. Vänsterpartiet var mer stadsberoende, medan Kristdemokraterna 

varierade. Bägge partier hade starka fästen (Vänsterpartiet i Norrlands städer och 

Kristdemokraterna i Östra Götaland), men lyckades inte alltid ta sig över 4 % i samtliga 

regioner. 

Baserat på fynden ifrån resultaten från vallokalerna i de olika kommunerna råder det inget 

tvivel om att de politiska viljorna i kommunernas demografiska boendegrupper blivit alltmer 

separerade under det senaste decenniet. Frågan om en splittring i sociala attityder blir alltmer 

aktuell ju större skillnader i valresultat som uppstår. Därför är huruvida den proportionerliga 

luckan mellan stöden för enskilda partier och för de två stora politiska blocken ökar 

ytterligare i september 2018 ett mycket intressant ämne att studera när det valet har avslutats. 

Dessutom indikerar det höga antalet 19 av 31 olika pluraliteter att de ökade skillnaderna kan 

få konkret innebörd i kommunalvalen endera nu eller på sikt. Partiers popularitet och 

befolkningens preferenser mäts bäst genom riksdagsval i och med att alla som tidigare nämnts 

röstar till samma parlamentariska församling i hela Sverige. Det tydliga är, oavsett utgång på 

lokalval som inte granskats, att en stor del av Sveriges regionala centra går i otakt gällande 

vad befolkningen önskar för politik mellan kommunens centralort och befolkningen utanför 
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densamma och att skillnaderna ökar, relativt drastiskt. Det är ett otvivelaktigt fynd av denna 

studie. 

3, Korrelerar fynden ifrån tidigare väljarforskning gällande attityder och 

partisympatier med mönstren som hittas? 

För att ge ett kort svar på frågeställningen över en generell tendens som speglar 

valforskningen på makronivå: ja, det finns definitivt tydliga beröringspunkter. En hypotes i 

detta arbete är att partier i regeringsställning skulle vara känsligare för svängar i 

väljaropinionen på landsbygden. Som tidigare dokumenterats i detta arbete fann SOM-

institutets väljarforskning att det fanns ett högre förtroende för demokratin och politiker i 

städer än på landsbygden,105 vilket kan kopplas till att de bägge styrande blocken (rödgröna 

partierna 2006 och alliansen 2010) nådde de högsta resultaten i städerna jämfört med vad de 

gjorde som opposition. 2014 års siffror riktades dock om i och med Sverigedemokraternas 

framväxt på främst regeringsledande Moderaternas bekostnad, men även där var det tydligt att 

störst tillväxt för ett oppositionsparti utan sentida regeringserfarenhet fanns att hämta på 

landsbygden. Att fler ansåg att Sverige gick åt fel håll på landsbygden i samband med 2014 

års val än i storstäderna kan även det synas i det mer än fördubblade väljarstödet för 

Sverigedemokraterna i de granskade kommunernas landsbygder. 

Det finns ytterligare en aspekt i alliansregeringens tillbakagång på landsbygden år 2014 att 

resonera över: är det framförallt på landsbygden sittande regeringar med låg popularitet lider? 

Vid 2010 års val gick den då sittande regeringen starkt på landsbygden, och uppnådde ett 

högre stöd än vid 2006 års val. När Sverige som helhet gav koalitionen ett lägre förtroende 

vid 2014 års val var dock tappet ännu större bland landsbygdsväljare i de 31 kommuner som 

granskats.  

Hur kan man analysera att fler väljare identifierade sig som höger än som vänster vid samtliga 

berörda val, men ändå att vänsterinriktade partier inklusive Feministiskt Initiativ nådde nära 

hälften av samtliga röster speciellt 2014? En tänkbar förklaring är att det trots allt vid samtliga 

val rörde sig om en pluralitet snarare än en majoritet av väljarna som identifierade sig som 

”höger”, och att väljarna som befann sig i mitten i allt väsentligt lade sina röster på de 

rödgröna partierna, medan högerrösterna splittrades mellan alliansen och 

Sverigedemokraterna. De senare hade en klart mindre andel väljare vid 2014 års val som 

                                                           
105 Oskarson, M (2016); s. 12 
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identifierade sig som vänster i ekonomiska termer.106 Att landsbygden tycks matcha bättre in 

med en höger-vänster dimension såtillvida att blocket med flest sympatisörer för ekonomiska 

grundvärderingar nästan fick flest röster kan därmed tolkas som att det finns fler mittenväljare 

i städerna som i sin tur ofta väger över emot vänstersidan. 

Gällande de faktiska resultaten för städerna och på landsbygden så stämmer bilden in relativt 

väl, även om mätningarna SOM-institutet använde sig av ifrån valet 2014 underskattade 

Sverigedemokraternas totala resultat med ett par procentenheter.  Bland de grupper som 

räknas in i SOM-institutets urval finns såväl ren landsbygd, mindre tätort och större tätorter.  

Ur en vidare analys kan jag utifrån forskningen i samband med valcykeln 2014 och de 

empiriska observationerna i hur partiernas utveckling sett ut på lokal nivå mellan 2006 och 

2014 finna framför allt en tydlig tendens. Socialdemokraterna har tappat mest mark på 

landsbygden, Moderaterna i sin tur i städerna, samtidigt som Sverigedemokraternas 

utveckling i demografiska gruppen ”landsbygdsväljare” har varit påtaglig. Baserat på vart 

valforskningen indikerar vart väljarna befinner sig på en ideologisk vänster-höger skala kan 

dock följande utläsas: Sverigedemokraternas mitten-högerprofil, närmare mitten än de 

borgerliga partierna men likväl med en majoritet av väljarna till höger, indikerar att partiet 

nettovinner mittenväljare på landsbygden ifrån Socialdemokraterna.  

Allt tyder på att Sveriges traditionella regeringsparti haft ett stabilt grepp om mittenväljarnas 

stöd, men att döma av de resultat som uppnåtts är det just bland dessa väljare som 

Socialdemokraternas tapp sker i. Mycket tyder även på att Sverigedemokraterna tar en stor 

andel av dessa väljare baserat på att partiets väljare i genomsnitt beskriver sig själva som i 

mitten. Enligt Holmberg & Oscarsson fick partiet 19 % bland mittenväljare vid 2014 års 

valundersökning, mot 11 % av det totala antalet deltagare som angett att de röstat på 

partiet.107 På längre sikt innebär det både utifrån valresultat och existerande forskning att även 

om Socialdemokraterna mycket väl kan tänkas behålla regeringsmakten, kan tvingas 

kompromissa högerut och marginalisera vänstern inom svensk politik med ett ideologiskt 

övertag för allianspartierna och med mittenväljare som i allt högre andel väljer det borgerligt 

lutande Sverigedemokraterna. I slutändan innebär det att S-ledda regeringar i klart svagare 

positioner än regeringarna Palme, Carlsson och Persson dras av det parlamentariska läget 

närmare allianspartierna i välfärds-, skatte- och migrationsfrågor. Det exemplifieras i 

                                                           
106 Holmberg & Oscarsson (2016); s. 211 
107 Holmberg & Oscarsson (2016); s. 248 
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praktiken av Vänsterpartiets och Miljöpartiets respektive nederlag i fråga om att få igenom 

sina hjärtefrågor i riksdagen 2014-18. Det kan enligt min tes direkt kopplas till 

Socialdemokraternas tapp bland mittenväljare på landsbygden. 

Ur ett perspektiv om hur antalet väljare påverkar representation och röstning är det svårt att 

dra tydliga slutsatser utan lokala undersökningar i form av surveyundersökningar. Det som 

dock är intressant utifrån resonemangen från bland annat Dahl om en kompromiss mellan 

lokalt inflytande och effektivitet är de höga talen för olika block som når pluralitet eller 

majoritet i kommunernas delar. Det som står helt klart är att många kommuner bland Sveriges 

regionalt medelstora hade bytt styre ifall kommunerna delats i en stads- och i en landsdel. 

För de övriga partierna innebar valresultaten väl överensstämda resultat med den tidigare 

forskningen. Centerpartiet var avsevärt starkare på landsbygden över hela landet i de 31 

granskade kommunerna, medan Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna var beroende av 

städerna. Bilden av Kristdemokraterna är mer tudelad, där stödet var relativt jämnt fördelat. 
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7. Slutsatser 

Generellt är landsbygden i regionala, medelstora kommuner tydligt annorlunda gentemot 

städerna som är kommunsätena. De rödgröna partierna har sin främsta styrka i städerna i 

samtliga regioner än i Norrland, där motsatt relativt förhållande ofta råder. Allianspartierna 

har ett generellt övertag på landsbygden, vilket ofta leder till motsatta majoritets- eller 

pluralitetsförhållanden för de två stora blocken. Specifikt i valet 2014 när alliansen som helhet 

gjorde ett svagt riksresultat var flest kommuner splittrade, med 19 av 31 kommuner som hade 

olika block med endera pluralitet eller majoritet i antingen stad eller landsbygd i samma 

kommun. 

Skillnader mellan blocken och influensen av Sverigedemokraterna på utgången växte stadigt 

under referensperioden som studerades. Från att ha relativt sett små, men ändå tydliga 

skillnader mellan blocken år 2006, växte skillnaderna i distribution av rösterna markant till 

2010 års val på grund av Socialdemokraternas tapp på landsbygden, samtidigt som 

Moderaterna ökade på densamma. Städerna höll sig mer stabila, vilket innebar att blocken 

istället rörde sig mindre än rikstrenden i de medelstora kommunernas säten. Till 2014 års val 

innebar Moderaternas stora tapp på landsbygden till Sverigedemokraterna att 

blockskillnaderna i distributionen minskade något ifrån 2010 års val, men det resulterade i att 

det numerära väljarstödet för de rödgröna partierna höll sig stabilt på höga nivåer i städerna 

och låga nivåer på landsbygden. 

Valforskningen i Sverige backar upp fynden från detta arbete Resultaten stämmer väl in med 

fynden om specifikt det högre stödet för Sverigedemokraterna på landsbygden och 

tillbakagången för Socialdemokraterna och Moderaterna inom samma delar av kommunerna. 

Det korrelerar väl med Maria Oskarsons rapport om det lägre förtroendet för politiker och 

systemet på landsbygden. Sittande regeringar gjorde även bra ifrån sig i städerna såväl 2006 

och 2010, vilket ytterligare förstärker den bilden. Det stora fyndet som kunnat göras är att 

Socialdemokraternas tapp på landsbygden från 2006 till 2014 skulle eventuellt kunna kopplas 

till ett tapp av mittenväljare i ett väljarlandskap med en pluralitet av högerväljare. Partiets 

tidigare styrka i att vinna val tack vare mittenväljare har kommit under hot ifrån 

Sverigedemokraterna som ett parti som lutar till höger men lockar väljare från båda blocken. I 

sin tur skulle det kunna förklara Socialdemokraternas sentida svängning mot mitten i 

riksdagen. 
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8. Litteratur- och teoridiskussion 

Ett problem som arbetet har haft gällande förekomsten av tidigare forskning är att forskningen 

ofta varit gjort för många decennier sedan och sällan i modern tid. Den nyare forskning som 

finns där har dock i många fall kommit till god användning. I och med att valsystemen skiljer 

sig åt mellan länderna är dock brittisk och amerikansk valforskning svår att koppla direkt till 

ett valsystem som det svenska. Att ha den med och sedermera diskutera den här, är dock 

viktigt för min del.  

Till en början är dock Robert Dahls bidrag viktigast att diskutera eftersom det har varit det 

grundläggande ramverket för detta arbete. Dahls inslag om demokratiteori är användbart i 

många avseenden, men min främsta kritik emot teorierna är att de är abstrakta. Texterna är 

långa men säger ofta inte särskilt mycket, förutom delarna av högkvalitativt material som bär 

upp kapitlen. Baserat på materialet jag läst i anslutning till detta arbete menar jag att Dahl i all 

väsentlighet har goda teoretiska inriktningar. Dock krävs det att som läsare sätta det som Dahl 

har skrivit i ett sammanhang, vilket inte alltid är en enkel process. Teoriska ansatser ifrån hans 

verk fungerade emellertid väl, men samtidigt går det att peka på att sambandet mellan resultat 

i kommuner och storlekar av desamma inte alltid är linjära. Flertalet av de mindre kommuner 

som studerades i detta arbete hade splittrade resultat mellan stad och landsbygd, med olika 

majoriteter som formades. Samtidigt visade vissa större kommuner såsom Linköping och 

Umeå på mer enhetliga resultat mellan den centrala tätorten och landsbygden. Även om 

mindre kommuner kan leda till ett resultat som motsvarar majoritetsviljan i kommunens alla 

delar, så är det inte säkert att så blir fallet. 

Den tidigare kommunforskningen i samband med sammanslagningarna på 1970-talet av 

Westerståhl med flera, var användbar ur en teoretisk synpunkt, men led samtidigt av aspekten 

att den var ifrån ett stort antal år sedan. Det mest iögonfallande ur min synpunkt är att det 

sedermera inte gjorts välpublicerade uppföljningar på de studier som gjordes i samband med 

kommunreformen. Där jag kan ha synpunkter på forskningen är hur 8,000 invånare kunde 

etableras som idealtyp utan en fullständig redogörelse för hur man landat i just det talet. 

Frågan blir dessutom: hur skulle den ideala storleken se ut i dagens digitaliserade samhälle 

där e-demokrati är ett ämne som det forskas kring? 

SOM-institutets valforskning håller generellt hög kvalitet och jag bedömer att den har kommit 

till mycket god användning som källa till skiljelinjer inom svensk politik. Det som saknas är 
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dock fördjupningar och specialiseringar i landsbygdsväljare och stadsväljare. Mycket av vad 

institutet genomför är en god teoretisk grund, men går inte djupt nog in i ekonomiska 

skillnader i livsförutsättningar. Som ett resultat av det, begränsades metoden för detta arbete 

något, i och med att säkra data om ekonomiska frågor saknades. Till exempel presenterades 

enbart höger-vänster-dimensionen i ett generellt perspektiv baserat på alla invånare i Sverige. 

Det begränsar mig som uppsatsförfattare och de slutsatser jag kan dra gällande hur ekonomisk 

och ideologisk röstning påverkar klyftan mellan stad och land. Det går att se skillnader i hur 

röster faller ut, men den vidare teoretiska bakgrunden att verifiera den blir svårare. I det 

avseendet hade jag önskat att SOM-institutet med de resurser och möjligheter som finns 

tillgängliga även hade publicerat sådan statistik. 

Maria Oskarsons sammanfattning var dock oerhört användbar för att kunna snabbt hitta 

skillnader och likheter mellan de fyra kategorier som valts ut. En synpunkt jag har är dock att 

respondenterna själva hade fått välja vilken kategori de ansåg sig bo i. Frågan är om det inte 

hade varit rimligare att varje respondent fyllt i den tätort de bor i och att sedan SOM-

institutets forskare fått definiera kategorin manuellt? Olika väljare skulle kunna ha varierande 

uppfattning om vad som är till exempel liten eller större tätort. 

Den utländska tidigare forskningen är svårapplicerad på svenska förhållanden, men ger ändå 

intressanta teoretiska influenser och hypoteser som sedermera åtminstone delvis besannades 

under svenska förhållanden. Den ska främst ses som en bakgrund och som ett ramverk utifrån 

vilket man kan forma en bild av svenska tendenser utifrån. Samhällsvetenskap är mer baserad 

i kontext än naturvetenskap, men tendenser från ett land, kan upprepa sig även i ett annat, 

detta till trots. 

Scalia och Johnson har gjort gedigna arbeten baserat på amerikanska förhållanden och de 

politiska förutsättningar som råder där. Ur ett internationellt perspektiv bedömer jag deras och 

University of New Hampshires arbete inom området hålla hög klass. Generellt finns 

tendenserna även i studien Brexit and Public Opinion att beskåda även i Sverige. Dock är 

exakta attityder och skillnader mellan stad och land i konkreta termer är svåra att direkt 

korrelera mellan Storbritannien och Sverige. 

 

 



85 
 

9. Avslutande kommentarer 

För att knyta ihop de inledande meningarna i studiens inledning, kan det konstateras att i 15, 

10 respektive 19 av de 31 kommunerna i de tre riksdagsvalen uppnåddes olika majoriteter 

eller pluraliteter. Sammantaget innebar det med andra ord fler än hälften av kommunerna i 

2014 års riksdagsval och nära hälften totalt sett i de tre valen. Med andra ord så finns 

konflikten som Dahl beskriver mellan en utgång av valresultat och potentiell effektivitet inom 

de nuvarande kommungränserna. Huruvida ökad autonomi för kommundelar inom större 

kommuner eller delningar av kraftigt splittrade kommuner vore potentiella lösningar tar jag 

inte ställning till – huvudsyftet har varit att undersöka om problemet funnits, och eftersom det 

finns, så presenteras resultaten därefter.  

Sverige har dock förhållandevis marginella skillnader gentemot exemplen som togs upp i 

fallen USA och Storbritannien, där det specifikt i det amerikanska fallet hela delstater avgörs 

av styrkeförhållandet i invånarantal mellan den sammanlagda storstaden och landsbygden, åt 

ena eller andra hållet. Avslutningsvis så är det viktigt att konstatera att det även kan vara 

landsbygden som har större inflytande i en kommun, både om den har fler eller färre invånare 

än staden. Med andra ord har kommunerna med skilda utgångar en rad olika förutsättningar i 

form av vilket block som sammanlagt blir störst. Det enda alla studerade kommuner med 

skilda vinnande koalitioner har gemensamt är att samtliga sådana fall såg en rödgrön stad och 

en allianslandsbygd.108 I det finns det en tydlig inriktning på vart väljarstödet lutar. Vart det 

tar vägen från 2018 och framåt är dock mycket ovisst baserat på de kraftiga skillnaderna 

mellan de generella resultaten från 2006 till 2014. 

Är riksdagsval den bästa metoden för att studera kommuners röstningstendenser? I mitt tycke 

är så fallet, vilket jag tidigare förklarat varför. Lokala val kan ha olika förutsättningar 

beroende på vart i landet man är och vilken politik som förts i kommunen. Det kan även 

finnas lokala partier okända utanför kommunen som tar en viss andel av rösterna. I ett 

riksdagsval står varje väljare i hela landet inför samma val, och därmed är det ett givet 

alternativ för ett jämförande arbete av denna karaktär. 
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10. Förslag till vidare forskning 

Det första förslaget på vidare forskning är en uppföljande studie där valet 2018 inkluderas i 

fynden som gjorts i denna studie. Eftersom studien är gjord innan valet ägt rum den 9 

september så finns det inga empiriska data ännu, även om opinionsundersökningar tyder på 

tydliga skillnader som kan uppkomma på den politiska kartan. Med fortsatt hög rörlighet 

mellan riksdagspartierna och eventuella frånfällen av riksdagspartier som balanserar omkring 

fyraprocentsspärren, är frågan om väljarnas rörlighet mellan städerna och landsbygden 

fortsätter växa, följer utvecklingen proportionellt eller om de åter minskar ned emot 2006 års 

nivåer. Baserat på en ökad polarisering av svensk politik, tycks det senare osannolikt baserat 

på 2014 års utveckling, men tesen tål att testas igen efter 2018 års val. 

En annan vinkel att jobba vidare med liknande studier är utifrån de större kommunerna med 

ett invånarantal under 50,000 invånare enligt samma modell; utanför storstäderna men 

potentiella lokala centra. Sverige har ett stort antal kommuner inom kategorin 20,000-50,000. 

Sådana kommuner har en möjlighet att ha sina kommunvalkretsar indelade i 

centralort/landsort och därmed möjliggöra studier enligt exakt samma mall av valresultaten 

mellan 2006 och 2014. Det kan i sin tur leda till svar på frågan om skiljelinjerna mellan 

städerna och landsbygderna som uppkommit i de större regionala kommunerna, består, 

försvagas eller till och med förstärks när kommunerna blir ännu en befolkningsnivå mindre. I 

storleksordning är kommunerna ifråga som matchar invånarantalet och befinner sig utan 

direkt urbaniserad länk till storstäderna med mellan 30- och 50,000 invånare vid årsskiftet 

mellan 2012 och 2013; Sigtuna, Landskrona, Trelleborg, Motala, Piteå, Upplands-Väsby, 

Enköping, Österåker, Ängelholm, Alingsås, Lidköping, Vänersborg, Sandviken, Hudiksvall, 

Västervik, Vellinge, Mark, Strängnäs, Värnamo, Katrineholm, Falköping, Eslöv och 

Karlshamn.109 Med folkökningen sedan dess har mängden kommuner i den storleken ökat 

ytterligare, då en rad kommuner var precis under 30,000. Med tanke på det höga antalet 

kommuner när man går ned till 20,000 invånare kan det vara lägligt att avgränsa sig till att få 

med kommuner ifrån så många län som möjligt för att kunna bedöma tendenser över hela 

landet. 

Hur ska man då använda sig av valresultaten på kommunnivå för att kunna backa upp och 

utveckla valforskningsstudierna ifrån Göteborgs universitet? Vallokalsundersökningen skulle 

                                                           
109 SCB:s statistikdatabas  
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kunna anpassas till exempel 2022 till att gå in på detaljnivå i kommuner med höga skillnader i 

röstningstendenser mellan staden och landsbygden för att kunna dra slutsatser på mikronivå i 

hur skillnader i sociala värderingar manifesteras innanför en gemensam kommungräns.  

Det som jag föreslår bör göras är att fokusera specifikt på några få kommuner, för att få ut ett 

helt statistiskt urval av både stads- och landsbygdsväljare i en separat väljarundersökning. 

Tänkbara kommuner innefattar till exempel Eskilstuna, Helsingborg, Uddevalla, Varberg och 

Örebro. Det dessa kommuner har gemensamt är att de tenderar att ha stora skillnader mellan 

stad och land och har frekvent olika majoriteter eller pluraliteter. Undersökningen skulle 

kunna fokusera på liknande frågor som på riksnivå, men något mer inriktat på lokala 

skillnader som tilläggsfrågor. Dessutom kan det inkluderas att notera stödet för en separat 

landsbygdskommun bland landsbygdsväljare och huruvida de väljarna tror att mer service 

skulle komma närmare ifall kommuner med stora värderingsskillnader delades i två delar. 

En annan vinkel utifrån studien är att fokusera på huruvida det är ekonomisk- eller 

värderingsröstning som sker i kommunerna. Finns det en högre inkomst i den ena eller andra 

delen av kommunen som röstar på ett visst vis?  

Ålder och kön och dess påverkan är även det en intressant fråga att studera. Valmyndigheten 

presenterar dessa två faktorer för varje vallokal. Däremot går det inte att se hur stor andel av 

dessa som valde att lägga sina röster, men man får en uppfattning om hur många 

röstberättigade som finns efter dessa indikatorer. Man skulle kunna dela in vallokalerna i stad 

och land och hitta samband mellan hur rösterna faller ut och hur köns- och åldersfördelning 

ser ut i kommunernas olika delar. 

Avslutningsvis så är förhållandet i kommuner i grannländerna intressanta, speciellt i relation 

till att det tenderar att finnas fler kommuner i de länderna och mindre landsbygder. Finns ett 

mindre eller större avstånd mellan partiers resultat i städerna och i områden inom kommunen 

eller grannkommuner i de andra nordiska länderna? 

Sammanfattningsvis menar jag att arbetet fullgjort sitt syfte: det vill säga att undersöka om en 

variation inom den svenska väljarkåren existerar och kopplat samman teoretisk bakgrund med 

verkliga valresultat. Det finns mer att studera inom skiljelinjer mellan olika kategorier av 

väljare, men de skillnader mellan städer och landsbygder som hittats kan öppna för en rad 

olika fördjupningar i framtiden. 
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