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Detta är Snabbtänkt
Snabbtänkt är valkommentarer som medeldistanslopp. Inte alls lika explosivt 
snabba som nyhetsanalytikers och ledarskribenters politiska bedömningar när 
valresultatet börjar utkristalliseras.  Men inte heller lika uthålliga som akade-
mins maratonlopp med konklusioner i antologier och publikationer långt efter 
det att den aktuella valrörelsen ägt rum.

Snabbtänkt är i stället något ”mitt-i-mellan”. Förhoppningsvis i ordets bästa 
bemärkelse. En samling analyser som lyckas fånga det bästa av två världar: 
nyhetsmediernas snabbhet och forskarvärldens klokskap. Vår tanke med den 
här volymen har därför varit att försöka bidra till en professionell och saklig 
eftervalsdebatt. Nästan hundra av Sveriges ledande forskare har därför bjudits 
in för att utifrån sina specialkunskaper tio dagar efter valet kort kommentera 
vad de uppfattar som centrala trender och skeenden i valet och valrörelsen 
2018. 

Det är första gången som den här idén genomförs i Sverige. Hur väl vi 
lyckas fylla en lucka i eftervalsdebatten är upp till läsarna att bedöma. Vi är 
tacksamma för att så många av våra kolleger på universitet och högskolor i 
och utanför Sverige har valt att medverka. Vi vill också tacka Mittuniversitetet 
som lämnat stöd till projektet.

”Tänka fritt är stort, tänka rätt är större” lyder en välkänd akademisk devis. 
”Tänka snabbt är inte så dumt det heller”, frestas vi nog tillägga.

Redaktörerna
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52

Tidigare undersökningar om vad som utmärker de väljare 
som röstar på partier som Sverigedemokraterna (SD) har 
bland annat lyft fram att denna väljargrupp ofta utmärker 
sig genom att i genomsnitt ha en lägre tillit till människor i 
största allmänhet. Generell tillit kan sägas spegla grundinställ-
ningen till andra i största allmänhet, med andra ord om miss-
tänksamhet gentemot andra i omvärlden bör råda eller inte. 
Generell tillit speglar därmed hållningen gentemot andra 
som man inte känner så väl. Den representativa demokratin 
är beroende av ett visst mått av generell tillit för att fungera. 
Förmågan att kunna lita på de flesta andra, i motsats till att 
misstro de flesta andra, kan på samhällsnivå ses som en slags 
kollektiv resurs. Att ha grundinställningen att de flesta andra 
är att lita på är av betydelse för samhällens förmåga till att 
lösa problem och för att samarbete mellan okända ska uppstå. 
Exempel på samarbete mellan okända är att betala skatt. Om 
tilltron till andras ärlighet urholkas riskerar skattesystemet 
och sjukförsäkringen, för att ge några exempel, att drabbas 
av legitimitetskriser. Den befintliga forskningen pekar på att 
samhällen med en hög grad av generell tillit människor emel-
lan fungerar bättre på en rad olika sätt. En fråga är därför om 
skillnader i grad av tillit kan bidra till att förklara skillnader 
i stödet för SD mellan kommuner i valet 2018. Finns det ett 
samband mellan den generella tilliten hos befolkningen och 
stödet för SD i riksdagsvalet 2018 på kommunnivå? 

Det är viktigt att betona att det rör sig om samband på 
kommunnivå och inte samband mellan enskilda väljares 
generella tillit och partisympatier. Data som rör den generella 
tilliten i kommunerna kommer från en enkätundersök-
ning (Tillitsbarometern) som genomfördes 2017 av Statistiska 
Centralbyrån (SCB) som del av ett forskningsprogram om 
tillit vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Enkäten riktade sig 
till ett slumpmässigt urval av invånare som var 18-85 år i 36 
kommuner runtom i Sverige. I de minsta kommunerna drogs 
ett urval om 400 individer per kommun och i de största kom-
munerna 1000 individer per kommun. 

Därutöver drogs förtätade urval i Malmö och Stockholm. 
Urvalet kommuner speglar väl variationen i livsmiljöer inom 
Sverige; från glesbygd till storstad och från universitetsstäder 
till bruksorter. Samtliga tre storstadskommuner Göteborg, 
Malmö och Stockholm finns inkluderade i undersökning-
en. Totalt besvarades enkäten av 10213 personer. SCB har 
beräknat vikter för att kompensera för skevheter i bortfal-
let. Vikterna har använts för beräkning av medelvärden för 
kommunerna. Uppgifter om röster på SD i riksdagsvalet 2018 
har hämtats från valnattsresultatet från Valmyndigheten. 
Stödet för SD i riksdagsvalet i de 36 kommunerna som deltog 
i undersökningen varierade mellan 9,8 procent av de röstande 
till 31,3 procent av de röstande. Lägst stöd i valet till riksda-
gen fick SD i Stockholms kommun och högst i Ljusnarsbergs 
kommun bland kommunerna som ingick i undersökningen. 
Medelvärdet för stödet för SD utifrån samtliga 36 kommuner 

var 19,5 procent vilket var något högre än valnattsresultatet på 
16,7 procent. 
Tidigare undersökningar från SOM-institutet och från Insti-
tutet för framtidsstudier har visat på att SD:s sympatisörer i 
genomsnitt har en lägre tillit till människor i allmänhet och 
till människor från andra länder. Andra förklaringar som har 
lyfts fram har rört socioekonomiska faktorer såsom utbild-
ningsnivå och en mer osäker ställning på arbetsmarknaden, 
där personer med lägre utbildningsnivå har större benägenhet 
att sympatisera med SD än personer med högre utbildnings-
nivå samt att samhällen som har drabbats hårdare än andra 
av konsekvenserna av globaliseringen av ekonomin oftare har 
väljare som stödjer SD.  

Om vi tar hänsyn till ett antal olika faktorer samtidigt 
(andelen med eftergymnasial utbildning, andelen som tror att 
de kommer att få det sämre 10 år framåt i tiden, förtroende 
för den lokala polisen, betydelsen av att dela svensk kultur 
för att räknas som svensk) kvarstår ett statistiskt signifikant 
samband mellan graden av generell tillit på kommunnivå och 
andelen röster på SD i riksdagsvalet 2018. Det skiljer drygt  
7 procent i stöd för SD i de predicerade värdena för kommun- 
en med lägst generell tillit och kommunen med högst gene-
rell tillit, givet att alla andra faktorer hålls konstanta. SD har 
således i genomsnitt starkare stöd i de kommuner där den 
generella tilliten hos befolkningen är något lägre. Dock är den 
enskilda variabel i analysen som bäst kan förklara skillnader-
na mellan kommunerna är synen på att dela svensk kultur 
för att räknas som svensk. I de kommuner där stödet för SD 
var störst höll i genomsnitt en större andel av befolkningen 
med om att det är ganska eller mycket viktigt att dela svensk 
kultur för att räknas som svensk. Det behöver nämnas att i 
och med att antalet kommuner är begränsat till 36 försvårar 
det möjligheten att dra slutsatser utifrån statistiska analyser 
på kommunnivå. 

Generell tillit och andel röster på Sverigedemo-
kraterna på kommunnivå i riksdagsvalet 2018 

Susanne Wallman-Lundåsen
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