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Abstract 

The foundation of this study is based upon earlier research that have brought into light the 

variation in social democratic electoral support between political regions in Sweden. The 

focus of this study is more directedly aimed to the variations found in northern Sweden. This 

thesis aims to contribute to the line of research which have been trying to explain differences 

in regional political support. In my attempt to find an explanation to this phenomenon I have 

directed focus to cultural factors which hopefully could bring light to the reason for why some 

political regions show a stronger support for the social democratic party then others.   

I have continued to choose three theories that could help identify those cultural factors 

that affect social democratic support, these are the theory of social capital and two types of 

political spectrums, that is the left-right scale and the GAL-TAN scale. Thus, I analyze social 

democratic citizens volume of social capital and their differences in political values and test 

the relevance of the theories. The data is collected from 800 survey participants from 45 

municipalities of northern Sweden.  

The results varied, in the search for potential cultural explanations to the variating party 

support the theory of social capital came somewhat close to what can be seen as a partial 

explanation. As for the political spectrums, none of them gathered statistical relevance. 

Therefore, this study can be summarized as having pointed out a direction for further 

research.  
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1. Inledning – Minskat stöd för Socialdemokraterna  

”[…] i inget annat demokratiskt västland har socialdemokratin haft ett sådant politiskt 

inflytande som i Sverige” (Rothstein 2003:117). I Rothsteins bok ’Sociala fällor och tillitens 

problem’ (2003) beskriver han hur Sverige präglats av en politisk hegemoni där 

Socialdemokraterna vid tiden hade besuttit regeringsmakten i 61-av 70 år vilket placerat 

partiet och Sverige på kartan för att vara ett av de mest framgångsrika partierna i världen 

(Rothstein 2003:117,120). Under 1960- och fram till 1970-talet var solidaritet, förtroende och 

samarbete ideologiska slagord som speglade samhället. Socialdemokratin arbetade för en 

politik i samförstånd med intresseföreningar, och arbetsmarknaden präglades av en 

samarbetsanda där fackföreningar och folkrörelser hade starka fästen (Rothstein 2003:120).  

Trots socialdemokratins till synes starka position i Sverige kan en dock se att 

väljarstödet för Socialdemokraterna generellt gått i en nedåtgående spiral sedan 1970-talet där 

det allmänna stödet partiet hade 1970 på 45% sjunkit till en nivå som i dagsläget ligger på 

drygt 30%. Socialdemokraternas tidigare så stabila ställning vid regeringsmakten har som ett 

resultat av detta blivit tvungna att konkurrera med andra partier (Lidström 2017:36).  

Det minskade stödet för Socialdemokraterna menar många dock är en europeisk trend 

och således inte en unik företeelse för Sverige, i många av de senare valen i europeiska länder 

har det socialdemokratiska stödet minskat drastiskt. Socialdemokraterna i Nederländerna kan 

stå som ett exempel då de förlorade tre fjärdedelar av sina parlamentsplatser i det senaste valet 

(Lidström 2017:5, Liljeheden 2017). I den svenska kontexten speglar dock nedgången för 

partiet tydliga territoriella skillnader där partiet trots minskat stöd har betydligt kraftigare stöd 

i vissa kommuner i jämförelse med andra (Lidström 2017:1).  

Det minskade stödet antas vara ett resultat av samhälleliga förändringar på institutionell 

och strukturell nivå men aktörmässiga och partipolitiska faktorer antas även kunna vara 

påverkansfaktorer, detta är framförallt en förklaring som Socialdemokraterna själv lutar sig på 

(Lidström 2017:9,13–14). ”Det upprepade låga resultatet kan inte tolkas på annat sätt än att 

väljarna inte längre uppfattar att socialdemokratin har tillräckliga svar på de stora 

samhällsfrågorna.” (Socialdemokraterna, valanalysgruppen 2015:7). I Socialdemokraternas 

egen analys efter valet 2014 lyfts strukturella faktorer så som individualisering, minskad 

industri, förflyttningsmönster och anställningsformer fram som potentiella orsaker till dess 

minskade stöd (Socialdemokraterna, valanalysgruppen, 2015:11–12). 
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På dessa grunder kan en förstå att samhällsutvecklingen de senaste 40 åren lett till 

omständigheter som inte varit fördelaktiga för den socialdemokratiska politiken och med sikte 

på de bakomliggande förklaringarna och de territoriella skillnaderna av förändrat partistöd 

gjordes en studie 2017 av Anders Lidström som ämnade att undersöka de strukturella 

förklaringsfaktorerna och hur dessa faktorer återspeglas geografiskt (Lidström 2017:2,21).  

1.1 Problemformulering – Kunskapslucka 

Efter att ha studerat de strukturella faktorernas förklaringskraft på regionalnivå fann Lidström 

att dessa förklarade 75% av det förändrade stödet för Socialdemokraterna, dock identifierade 

han således också att det finns andra bakomliggande orsaker till det förändrade stödet som 

motsvarade de oförklarade 25% som inte täcktes in av strukturfaktorerna. Med fokus på norra 

Norrland fann Lidström att en variation av väljarstöd kunde återfinnas i regioner vars socio-

ekonomiska ’status’ inte nämnvärt skildes åt, därför menar han att det finns anledning att tro 

att det finns historiska, institutionella förklaringar i Norrland som förklarar dess förändring. 

Lidström menar att en förklaring torde finnas i de regionala kulturerna vilket kan förstås som 

de normer, värderingar, traditioner och förhållningssätt som präglar kommunerna. Detta 

föranleder således ett fortsatt sökande efter de bakomliggande orsakerna till regionernas 

förändrade stöd men då med fokus på identifiering av regionala socialdemokratiska kulturer 

vilka kan speglas i individers politiska värderingar och sociala kontext (Lidström 

2017:32,35,38,40). 

Det är således här mitt ämnade bidrag till ämnet inleds.  

  



7 
 

1.2 Syfte  

Lidström identifierade regioner som hade ett starkare socialdemokratiskt stöd än väntat samt 

regioner vars förändrade stöd helt kunde förklaras genom de strukturfaktorer som nämnts 

ovan. Fokus för studien är att söka identifiera vad det är som skiljer regioner åt vad gäller just 

dess förändring av socialdemokratiskt stöd.  

Syftet med denna studie är att undersöka i vad mån det går att identifiera och relatera 

politiska regioners variation av socialdemokratiskt stöd till regionala socialdemokratiska 

kulturfaktorer. Detta genom att undersöka om det finns en förklaringsfaktor att hämta ur 

teorin om socialt kapital samt genom att jämföra åsikter hos de socialdemokratiska väljarna i 

kommunerna som utgör regionerna. 

1.3 Frågeställningar  

Kan det starkare stödet som Socialdemokraterna har i vissa regioner efter kontroll av 

strukturfaktorerna förklaras av socialt kapital? 

Kan det starkare stödet som Socialdemokraterna har i vissa regioner efter kontroll av 

strukturfaktorerna förklaras av regionala åsiktsskillnader? 

1.4 Avgränsningar 

För att möjliggöra för ett bra arbete givet de ramar som arbetet ska förhålla sig till så kommer 

några avgränsningar bli nödvändiga. Dessa är att studien inte kommer att utföras 

longitudinellt, alltså, inte kommer att studera data från flera år, utan endast att utgå från data 

som samlats in 2010. Jag kommer således därför inte att studera hur socialt kapital och åsikter 

förändrats i kommunerna över tid som annars hade kunnat vara intressant för att förstå de 

regionala sociala kulturerna och hur dessa påverkats av de faktorer som undersökts i tidigare 

studier (Lidström 2017). Jag kommer heller inte att studera andra kulturella aspekter utan 

förbehåller mig att endast undersöka det sociala kapitalet och åsiktsskillnaderna. Då syftet är 

att identifiera kulturellt betingade orsaker till en oväntat stark socialdemokrati så är det även 

rimligt att avgränsa analysen till att endast undersöka de socialdemokratiska väljarna i 

Norrland, och således inte analysera alla norrländska medborgare.  

1.5 Disposition  

Upplägget i min uppsats är likt följande, kapitel ett inleds med en kort beskrivning av 

Socialdemokraternas historiska utveckling vad gäller partiets väljarstöd och därefter följer en 

kort presentation av kunskapsluckan som öppnar upp för mitt arbete. Kapitlet avslutas med en 

beskrivning av uppsatsens syfte, frågeställningar och de avgränsningar som blivit nödvändiga 

för studien. I kapitel två presenteras mer utförligt den tidigare forskning som mitt arbete är 
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förankrat i och här redogörs även ett för uppsatsen centralt begrepp. I kapitel tre beskrivs de 

tre teoretiska ramverk uppsatsen förhåller sig till, här utgörs den större delen av en 

presentation av teorin om socialt kapital och följs sedan av två kortare redogörelser för 

åsiktsmåtten vänster-höger skalan och GAL-TAN skalan. Kapitlet avslutas med en 

operationalisering av teorierna och en konkretiserande tabell som redovisar uppsatsens 

beroende- och oberoende variabler som operationaliseringen resulterat i. Kapitel fyra utgör 

uppsatsens metodkapitel, här beskrivs de metodologiska val som gjorts, vilket datamaterial 

som används i studien och uppsatsens tillvägagångsätt. I denna del beskrivs även hur 

uppsatsens kodning och analys gått till. I kapitlet behandlas även studiens reliabilitet och 

validitet. Det femte kapitlet består av uppsatsens empiri och analys där analysernas resultat 

konkretiseras av tabeller som presenterar de två olika analyser som gjorts, här knyts 

analysresultaten samman med teorierna och analyseras och reflekteras. Slutligen kommer i 

kapitel sex en avslutning och diskussion där uppsatsens slutsatser presenteras och reflektioner 

för fortsatta studier ges.  
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2 Tidigare forskning 

Lidströms aktuella studie om strukturella faktorers förklaringspotential till skillnaden i stöd 

för Socialdemokraterna på en politisk-regional nivå utgör basen för vilken min studie kommer 

luta sig på. Nödvändigt blir därför en presentation av hans studie och vilka resultat denna 

mynnat ut i.  

Fokus för Lidströms studie Med kommunen som analysenhet - Socialdemokraternas 

tillbakagång 1973–2014: Strukturella förklaringar och regionala variationer, kan förstås vara 

att finna förklaringar till de förändringarna i socialdemokratiskt stöd som skett under de 

senaste 40 åren, inte bara generellt, utan med speciellt fokus på att identifiera politiska 

territorier. Vad som menas med detta är att Lidström ämnat att identifiera regionala kluster 

där strukturella faktorer fått institutionella konsekvenser vilket i sig påverkat förutsättningarna 

för Socialdemokratisk politik. Således vänder Lidström blicken bort från väljarbeteenden och 

kommunalpolitik till fördel för att få ett bredare perspektiv på makronivå, detta genom att 

utföra analyser på aggregerad nivå (Lidström 2017:1–2,9).  

Lidström utgår från fem strukturella faktorer i sin hypotesbildning om det förändrade 

stödet för Socialdemokraterna, dessa är identifierade från tidigare forskning och 

Socialdemokraternas valanalyser. Dessa är faktorer så som övergången mellan industri- och 

postindustriellt samhälle, utbildningsökning, ökat materiellt välstånd, urbanisering och 

väljarstöd i början av analysperioden (Lidström 2017:10).  

Med övergången från industrisamhälle menar Lidström den minskade andelen 

verksamma i industrisektorn, hur detta förväntas påverka Socialdemokratiskt stöd är på basis 

av att partiet grundandes i ett industriellt samhälle där dess funktion var att stödja arbetarnas 

kamp mot de orättvisor dessa utsattes för. En minskning av arbetande i industrisektorn menar 

han därför torde medföra ett minskat stöd för Socialdemokraterna (Lidström 2017:10).  

Utbildningsexpansionen menar Lidström är en strukturell faktor som på flera sätt kan 

påverka Socialdemokratiskt stöd, både positivt och negativt. Positivt i den bemärkelsen att 

Socialdemokraterna varit ett drivande parti när det kommer till utbyggnaden av 

utbildningssystemet, detta i kampen för att alla människor oavsett bakgrund skulle få 

möjlighet till utbildning. Effekten av detta kan å ena sidan ses som positiv då många slöt upp i 

kampen, men å andra sidan kan en se att effekten av detta även gjort att partisympatierna 

sjunkit till följd av en växande medelklass med större fokus på individualisering samt ett 

utarmande av socialpolitisk socialisation som en tidigare fick på arbetet eller genom 
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fackförbund. Lidström menar att socialiseringen idag sker på skolorna och att detta bidrar till 

att en får ett större utbud av influenser (Lidström 2017:10).  

Det samma menar Lidström gäller för den tredje faktorn, ett förbättrat materiellt 

välstånd, detta på liknande sätt som utvecklingen i utbildningsexpansionen. De flesta 

socialdemokratiska sympatisörerna kan förstås ha varit dom som haft det materiellt sämre, 

detta på grund av att Socialdemokraterna förde en omfördelningspolitik som ämnade att bidra 

till levnadsförbättringar för dem som hade de materiellt sämre ställt. Detta kan förstås ha lett 

till ett starkt socialdemokratiskt stöd, men effekterna kan på liknande vis som ovan ses ha 

blivit att människor på basis av detta fått det materiellt bättre ställt vilket kan ha lett till att 

deras intressen inte längre stämde överens med den socialdemokratiska 

omfördelningspolitiken (Lidström 2017:11).  

Urbaniseringen syftar till de förflyttningsmönster där individer flyttar in till 

storstäderna, detta förväntas påverka partistödet på så vis att partimedlemskap och 

organisering är vanligare i ’mindre’ samhällen eller i samhällen som kantas av avbefolkning. 

En förflyttning till större städer kan förstås påverka det sociala nätverket vilket kan tänkas få 

en direkt effekt på partistödet (Lidström 2017:11).  

Hur partistödet var vid analysperiodens början förklaras kan ha två möjliga effekter för 

fortsatt partistöd. Det ena bygger på tanken om en ’trög’ institutionalism, ett område som 

traditionellt sett haft starka socialdemokratiska partisympatier kan tänkas ha ett fortsatt starkt 

stöd även i tider där Socialdemokraterna upplever en allmän nergång. Alternativt kan effekten 

av ett starkt partistöd i utgångsläget i enlighet med teorin om socialt tryck leda till ett kraftigt 

minskat stöd. Det sociala trycket kan förstås på så vis att alla i ett område ’förväntas’ rösta på 

Socialdemokraterna, exempelvis att detta är en del av en kollektiv identitet, i detta läge 

förväntas även människor med andra intressen rösta socialdemokratiskt på grund av trycket. 

Om människor sedan under en socialdemokratisk nergång växlar partisympati så minskar 

även det sociala trycket och det socialdemokratiska stödet minskar således snabbt (Lidström 

2017:12).  
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Lidström (2017) har utvecklat en modell som ämnar att förklara sambandet mellan de 

strukturella faktorernas påverkan på Socialdemokraternas minskade partistöd.  

 

I den bivariata analysen av oberoende variablerna som utgörs av de fem strukturfaktorerna 

fick Lidström fram att samtliga variabler var för sig var signifikanta och att det således fanns 

en korrelation mellan det minskade socialdemokratiska stödet och de fem strukturella 

faktorerna. I en vidare multivariat regressionsanalys där samtliga oberoende variabler 

prövades samtidigt fann Lidström att variablerna inte endast fortfarande var signifikanta utan 

att de också svarade för 75% av förklaringsfaktorerna bakom Socialdemokraternas förändrade 

partistöd (Lidström 2017:20–21).  

Trots de identifierade oberoende variablernas höga förklaringskapacitet återstår 25% 

som oidentifierade. Dessa beskrivs av Lidström som en residual vilket innebär en oförklarad 

variation som exempelvis kan utgöras av kulturer, åsikter och normer eller andra faktorer på 

strukturell eller institutionell nivå (Lidström 2017:25).  
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2.1 Politiska regioner 

En politisk region kan enkelt förstås som ett territorium eller ett geografiskt område som 

utgörs av kommuner där de fem strukturella faktorerna inte lyckats fånga upp alla 

bakomliggande orsaker till ett förändrat socialdemokratiskt stöd. I de politiska regionerna kan 

en identifiera ett starkare respektive svagare stöd för ett visst parti och inom dessa finns det 

således oförklarade variationer som kan utgöras av exempelvis normer, kulturer eller andra 

strukturella faktorer som påverkar resultatet. När kommuner utgör en politisk region innebär 

detta således att det finns någonting som förenar dessa, samt skiljer dem åt från andra 

kommuner samt att dem är geografisk sammanhängande. I dessa politiska regioner kan en 

finna olika former av oförklarade variationer, Lidström identifierar dessa som ’positiva 

oförklarade variationer’, ’negativa oförklarade variationer’ och ’saknad oförklarad variation’.  

Positiva oförklarade variationer innebär i studien att området har ett starkare stöd för 

Socialdemokraterna än vad de fem strukturella faktorerna kan förklara, negativa oförklarade 

variationer innebär således att regionen har ett svagare stöd än vad faktorerna kan förklara och 

den saknade oförklarade variationen utgör således områden vars orsaker för nedgång för 

partiet täcks av de fem strukturella faktorerna (Lidström 2017:14–15).  

För att kunna identifiera politiska regioner har Lidström gjort regressionsanalyser där 

påverkan på Socialdemokraternas partistöd undersökts genom att koppla förändringen till de 

fem strukturella faktorerna. De oförklarade variationerna som ’blir kvar’ efter att de 

strukturella faktorerna prövats utgör kommunens residual, alltså oförklarade värde, de 

kommuner som tydligt har ett negativt eller positivt residualvärde är således de kommuner 

som analyserats i Lidströms studie. För att en kommuns ska räknas in i en politisk region 

krävs det att det åtminstone är fem geografiskt sammanhängande kommuner som samtliga har 

samma, antingen negativa eller positiva, residualvärden (Lidström 2017:16–18,27). 

Vid analysen av kommunernas residualvärden kom Lidström fram till att de mest 

positiva residualvärdena, alltså att det starkaste socialdemokratiska stödet, återfanns i övre 

Norrland och längst norrlandskusten och att de mest negativa residualerna återfanns i mellan- 

och Sydsverige (Lidström 2017:26). Lidström färgkodade de olika politiska regionerna 

baserat på dess residualvärden, regioner med positiva värden benämns som röda, regioner 

med negativa värden som blå och regioner som står utan oförklarad variation benämns som 

vita (Lidström 2017:27).  
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Studien identifierar sex politiska regioner i Sverige där samtliga är väl avgränsade mot 

varandra, dessa är övre Norrland, Skåne, Gävleborg-Bergslagen-Sörmland, Värmland-Närke, 

Storstockholm och Skaraborg. Central för min kommande studie är regionen övre Norrland, 

vilket innebär att denna kommer sättas i större fokus i nästkommande stycke (Lidström 

2017:28–29).  

Till regionen övre Norrland räknas 29 norrländska kommuner i tre län, dit räknas alla 

kustkommuner mellan Sundsvall till och med Haparanda samt några inlands- och 

fjällkommuner inom samma område. Gemensamt för regionens kommuner är att 

Socialdemokraterna har, och historiskt har haft, ett starkare partistöd i jämförelse med 

riksgenomsnittet. I startperioden hade Socialdemokraterna fem procentenheter starkare stöd i 

regionen och i analysens slutperiod låg stödet på 17 procentenheter över riksgenomsnittet, till 

detta hör även att nedgången i väljarröster endast sjunkit med 0,9% på 40 år i regionen, detta 

trots partiets generella nedgång i övriga landet (Lidström 2017:31–32).  

”Som helhet ger oss dock återblicken anledning att tro att det finns mycket påtagliga 

historiskt betingade institutionella förklaringar till socialdemokratins starka ställning 

längs norrlandskusten som dessutom kvarstår med oförändrad kraft trots en förändrad 

tid.” (Lidström 2017:32–33). 

Trots att en kan se en tydlig norrländsk struktur så finns det dock kommuner med mycket lika 

socio-ekonomiska förutsättningar vars partistöd skiftat avsevärt. Exempel på sådana 

kommuner är gruvorterna Gällivare och Kiruna som av ett resultat av detta placeras in i olika 

regioner. Således kan en se att partistöd kan utvecklas olika trots annars lika kommun- 

’karaktäristika’ (Lidström 2017:18).   
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3. Teori  

3.1 Socialt kapital 

Det teoretiska ramverk som kommer ligga till grund för studien är ’socialt kapital’. Studiens 

fokus är att undersöka lokala/regionala skillnader som skulle kunna förklara variansen i det 

förändrade stödet för Socialdemokraterna, genom att studera hur individer förhåller sig till 

varandra kan en belysa olika kulturella skillnader i det sociala livet. En skillnad i socialt 

kapital mellan socialdemokrater i regionerna skulle således kunna visa på variationer i de 

regionala sammansättningarna som påverkar förutsättningar för nivåer av socialt kapital. På så 

vis skulle en således kunna komma närmre vad Lidström definierar som ’lokala kulturer’.  

Socialt kapital är inom samhällsvetenskapen ett idag väletablerat begrepp som kommit 

att behandlas av ett allt större antal forskare de senaste 24 åren efter dess stora genomslag 

med Robert Putnams studie ’Den fungerande demokratin – Medborgarandans rötter i Italien’ 

(1993), då begreppet ånyo fick ökad popularitet. Putnam använde då begreppet för att belysa 

orsaker till skillnaden av demokratisk framgång och utveckling mellan regioner i Italien 

(Rothstein 2003:75–77). Enkelt uttryckt kan socialt kapital förstås vara det ömsesidiga 

förtroende och tillit för samhälle och individer som människor känner för varandra inom ett 

geografiskt område eller politiskt system som skapas av deltagande i informella sociala 

nätverk (Putnam 2011:187–188, Rothstein 1998:164). Resultatet i Putnams studie visade att 

det sociala kapitalet hade avgörande effekt för samhällens utveckling och förutsättningar för 

demokrati. Ju mer civilsamhället engagerade sig i samhället, desto mer fungerande blev dess 

demokrati (Rothstein 2003:151).  

Putnam kunde alltså genom att studera olika företeelser så som deltagande i nätverk, 

tillit och socialt liv i de italienska regionerna, hitta förklaringen till varför de utvecklats olika. 

I sökandet efter kulturella variationer bland socialdemokrater i regionerna i norra Norrland 

som skulle kunna förklara de regionala skillnaderna i socialdemokratiskt stöd anser jag det 

därför vara relevant att undersöka de ’faktorer’ som fångats in i begreppet socialt kapital. 

En kan förstå socialt kapital som ett förtroende kapital, ju högre kapital, desto större 

förtroende och bättre förutsättningar för lyckade samarbeten och fungerande 

samhällsinstitutioner. Det sociala kapitalet skiljer sig således från andra former av kapital, 

exempelvis ekonomiskt/fysiskt, på så vis att det sociala kapitalet blir ett kollektivt 

allmännyttigt kapital medan ekonomiskt kapital främst gynnar enskilda individer (Putnam 

2011: 104,190–191, Rothstein 2003:15).  
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Putnam använder sig av definitioner som beskriver socialt kapital som olika funktioner i 

samhällsorganisationen, detta så som förtroende, tillit, nätverk och institutionella normer 

(institutionell tillit) som han menar påverkar samspelet mellan de individer som ingår i 

samhällssystemet (Putnam 2011:188). Putnam beskriver ett samhälle som karaktäriseras av ett 

högt socialt kapital som ett samhälle med ett högt medborgarengagemang, detta definierar 

Putnam som ett samhälle vars individer till stor del är politisk engagerade, aktiva deltagare i 

det lokala föreningslivet och engagerade och intresserade i lokalsamhället och därför är 

frekventa konsumenter av medier (Putnam 2011: 103,107,112).  

En skillnad i föreningsmedlemskap, samhällsengagemang eller mediebevakning skulle 

således kunna visa på kulturella skillnader på så vis att det skulle kunna säga oss någonting 

om människors olika sätt att förhålla sig till varandra och samhället de lever i.  

Socialt kapital kan förstås vara motsatsen/ eller lösningen på vad som ofta definieras 

som ’det kollektiva handlandets dilemma’ som i sig beskriver de problem som uppstår när 

flera individer tvingas lita på, vad rationalismen beskriver som, nyttomaximerande individer 

utan att på förhand veta den andres incitament att handla på sådant vis som gör samarbetet 

lönsamt för alla inblandade. Eller annorlunda uttryckt risken att individers handlande 

påverkas av hur den tror att den andra parten ska komma att handla i framtiden (Rothstein 

1998:164, Rothstein 2003:21–22, Putnam 2011:189).  

Putnam och så tillika andra tidigare teoretiker så som Michael Walzer menar att 

individer som engagerar sig i samhället förefaller bli mer toleranta än människor som inte 

engagerar sig, och att dessa även inhyser ett större mellanmänskligt förtroende. Putnam 

återger en bild av engagerade föreningsmedlemmar i exempelvis fackföreningar, 

idrottsföreningar, kooperativ, kulturföreningar och frivilligorganisationer, som mer politiskt 

informerade, sociala, samarbetsvilliga och solidariska (Putnam 2011:103-104,106-107, 

Walzer 1974). Han menar att medlemskap i sådana typer av föreningar bildar horisontella 

nätverk mellan individer som i sig är grunden för ett högt socialt kapital eftersom detta bidrar 

till ett klimat som genomsyras av ömsesidig tillit och samarbetsanda. Detta genom att 

nätverken (föreningskooperativen) bildar en situation där alla tjänar på ett gott samarbete och 

där alla handlar och bidrar på ett förväntat sätt. En individ som är engagerad i flera föreningar 

och är väletablerad i samhället blir därför beroende av att upprätthålla ett gott rykte om sig för 

att kunna fortsätta att delta i framgångsrika samarbeten, ryktet blir således den valuta en 

investerar i nätverken. Som ett resultat av individers investeringar i samarbetena blir 

medlemmar också mer drivna att inrätta sociala normer som ska säkerställa att medlemmar 
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agerar som önskat och förväntat (Putnam 2011:192–193,195, Rothstein 2003:15). Putnam 

menar att horisontella nätverk som överbygger sociala klyftor är viktigare för ett högt socialt 

kapital än täta horisontella nätverk mellan ’lika’ individer (Putnam 2011:197).  

Putnams definition och användning av begreppet är dock inte fritt från kritik, Rothstein 

menar att vissa definitioner av begreppet riskerar att bli missvisande och i slutändan till och 

med motverkar det sociala kapital det ämnar förklara. Han menar att vissa 

definitionsförändringar krävs för att göra socialt kapital mer teoretiskt användbart. Ett 

exempel på funktioner som han menar kan bli missvisande är ’nätverk’, trots att Rothstein 

menar att nätverk är en viktig byggsten i socialt kapital menar han att det är viktigt att skilja 

mellan olika sorters föreningsliv då långt ifrån alla sociala nätverk och föreningar arbetar för 

att överbygga sociala klyftor, utan istället kan fungera som ’särskiljande grupper’ som har 

som funktion att skapa hat och misstro mellan individer. Han menar att nätverk i form av 

politiska, etniska, religiösa och idrottsgrupper inte alltid kan förväntas bidra till ett ökat socialt 

kapital i ett samhälle, han exemplifierar detta med grupper så som Hells Angels och 

fotbollsklubbar (Rothstein 2003:97–98,166).  

Rothstein menar att den mest centrala punkten för socialt kapital är ’tillit’, detta på 

grund av att samarbeten och föreningsaktiviteter inte skulle uppstå om människor inte hade en 

allmän tillit till sina medmänniskor och de offentliga institutionerna eftersom de då inte skulle 

anse att det fanns en personlig vinning att hämta ur samarbetet eftersom risken för att bli lurad 

skulle bli för stor (Rothstein 2003:98).  

Trots de brister i Putnams definition av socialt kapital när det kommer till hans mer eller 

mindre (o)problematiserade antagande om att deltagande i nätverk leder till ett ökat socialt 

kapital så talar datamaterialet som jag ämnar att använda mig av för att använda Putnams 

ramverk. Detta på grund av att deltagande och föreningsvariabeln inte räknat in sådana typer 

av föreningar som skulle kunna verka på ett in-eller uteslutande sätt i enlighet med Rothsteins 

definition. Fortsättningsvis är det således både Putnams och Rothsteins definition av socialt 

kapital som kommer utgöra grunden för studien.  

I enlighet med teorin om det sociala kapitalet som sammankopplar förtroende, tillit, 

engagemang och starka nätverk till en hög nivå av socialt kapital, och sett till de ideologiska 

markörerna som var som starkast under socialdemokratins storhetstid i Sverige (solidaritet, 

förtroende och samarbete), kan en bilda sig en uppfattning av att det sociala kapitalet kan 

förklara det starkare stödet för Socialdemokraterna i vissa regioner. Alltså är min första 
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hypotes (Hypotes 1) att i en politisk region med starkare stöd för Socialdemokraterna bör de 

socialdemokratiska väljarna vara präglade av ett högre socialt kapital än vad andra 

socialdemokratiska väljare är i andra politiska regioner.  

3.2 Åsikter  

3.2.1 Vänster-Höger skalan 

Vänster-Höger skalan kan enkelt uttryckt förstås som en linjär skala som beskriver partiers 

politiska ideologi och således dess väljares partisympatier. Denna ideologiska positionering är 

sammankopplad till partiers ställningstagande vad gäller ekonomi och klassfrågor. 

Vänsterorienterade partier är av åsikten att staten ska vara en aktiv aktör i ekonomin sett till 

exempelvis skatteindrivning som partierna oftast vill se ska vara höga till förmån för en bred 

offentlig sektor medan högerorienterade partier generellt sett är för sänkning av skatter och en 

minskning av offentlig sektor, för privatisering och emot statlig reglering (Hooghe, Marks, 

Wilson 2002:967).  

Magnus Hagevi presenterar i Den svenska väljaren 2014 tanken om människans 

användning av kognitiva genvägar vid behandling av komplex information, alltså ’mentala 

verktyg’ som människan använder för att förenkla information så den blir mer lätthanterlig. 

Höger-vänsterskalan menar Hagevi fungerar som en sådan kognitiv genväg som gör det 

enklare för människor att ta till sig politisk information på ett förenklat sätt (Hagevi 2015:13), 

exempelvis kan en viss positionering på skalan hinta om vad ett parti står för och på så vis kan 

väljaren få en indikation om vad som är viktigt att uppmärksamma och om ett förslag är bra 

eller dåligt givet väljarens egna åsikter, uppfattningar och sympatier. Skalan används i 

vardagen som en indikator över partiers och individers åsikter.  

Traditionellt brukar partipositionerna på skalan se ut på följande sätt från vänster: 

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, dessa klassas som ’vänster/röda/röd-gröna 

partier’, sedan följer Kristdemokraterna, Liberalerna och Centern som kan klassas som 

’högerorienterad mitt’, och mot höger positioneras Moderaterna och Sverigedemokraterna där 

Moderaterna tillsammans med de högerorienterade mittpartierna tillsammans klassas som 

’höger/blå partier’ och där Sverigedemokraterna klassas som ’extremhöger’.  

Jag menar därför att en politisk region med ett starkt stöd för Socialdemokraterna också 

bör vara präglade av åsikter som ligger nära de socialdemokratiska värderingarna. Således blir 

min andra hypotes (Hypotes 2) att i en politisk region med starkare stöd för 

Socialdemokraterna bör de socialdemokratiska väljarna ha åsikter som är mer 

’vänsterorienterade’ än vad socialdemokratiska väljare har i andra politiska regioner.  
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3.2.2 GAL-TAN skalan 

GAL-TAN skalan är en modernare skala som utöver de ekonomiska aspekterna även tar 

hänsyn till värderingar kopplade till vänster-libertarianism/auktoritet, materialism/ 

postmaterialism, ekologism/tradition, ny-/ gammal politik. Denna nya skala går från GAL 

(green, alternative, libertarian) till TAN (traditional, authoritarian, nationalism) där partier 

beroende på dess ställningstagande till sociala och kulturella värden positioneras ut på skalan 

som således inte längre endast blir en höger-vänster positionering (Hooghe, Marks, Wilson 

2002:976). 

Karaktäristiskt för GAL partier är att de generellt värderar fri-och rättigheter högt, 

stöttar rätten till abort och samkönade äktenskap och motsätter sig diskriminering baserat på 

kön, etnicitet, sexualitet, religion och samtliga andra diskrimineringsgrunder. I motsats så är 

detta värderingar och principer som inte stöttas av TAN partier, de värderar istället en stark 

stat och ordning (Hooghe, Marks, Wilson 2002:967). Generellt sätt kan en i en europeisk 

kontext även se att TAN partier i större utsträckning är mer negativt inställda till EU än GAL 

partier, detta på grund av att de värderar nationalstatlig suveränitet vilket de menar hotas av 

europeisk integration. Av samma anledning är ofta TAN partier även mer negativt inställda 

till immigration som de betraktar som potentiella hot mot nationen (Hooghe, Marks, Wilson 

2002: 968,977,979,981).  

Min tredje hypotes (hypotes 3) är därför att i politiska regioner med ett starkare stöd för 

Socialdemokraterna bör de socialdemokratiska väljarna vara mer orienterade mot den mer 

fritänkande GAL på GAL-TAN-skalan än vad socialdemokratiska väljare är i andra politiska 

regioner.  
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3.3 Operationalisering 

Inledningsvis kan en dela upp socialt kapital i de underkategorier som bygger upp begreppet 

för att göra konceptet mer lättförståeligt, dessa är nätverk av medborgerligt engagemang, tillit 

och normer (Putnam 2011:192). I sig utgör dessa kategorier abstrakta begrepp som är svåra att 

mäta, på grund av detta har olika teoretiker försökt att rama in ungefär hur varje sådant 

begrepp ska definieras. Operationaliseringen/ definitionerna av begreppen kommer utgå från 

Putnam men där informationen kommer att vila på Lidströms datainsamling, dessa ligger 

dock så när som på i direkt linje med varandra. 

Förtroende och tillit har gjorts mätbart genom att människor fått ta ställning till hur 

mycket de anser att människor i allmänhet är att lita på (mellanmänsklig tillit) och hur stort 

förtroende de har för politiker i allmänhet. Förtroende för politiker har mätts genom att 

människor valt mellan fyra påståenden på ordinalnivå, där 1. Stod för mycket stort förtroende 

och där 4. Stod för mycket litet förtroende. Tilliten till medmänniskor mättes genom att låta 

enkätpersonerna ta ställning till en skala från 0–10, även den på ordinalskalenivå, där 0 

indikerar att det inte går att lita på människor och där 10 indikerar att det går att lita på 

människor (Lidström 2011:27,38).  

På så vis kan en få reda på huruvida människor har en hög respektive låg 

mellanmänsklig tillit samt förtroende för politiker, det sistnämnda blir även en indikator för 

hur väl en anser att demokratin fungerar då dessa förstås kan ha inverkan på varandra. 

För att mäta människors deltagande i nätverk har Lidström i möjligaste mån utgått från 

Putnams exempel, då det inte går att kartlägga människor totala föreningsliv har Lidström 

istället identifierat 22 olika föreningstyper som enkätpersonerna fått beskriva sitt deltagande i. 

Av dessa har jag valt ut 12 stycken jag funnit mest relevanta. Med aktivitet menas om en varit 

aktiv i föreningen de senaste 12 månaderna, eller om en har ett uppdrag i föreningen. De olika 

föreningstyperna enkätpersonerna fått ta ställning till är: idrotts- eller friluftsförening, politiskt 

parti/förbund, facklig organisation, kulturförening, lokal samhällsförening/ byalag, humanitär 

hjälporganisation, svenska kyrkan/ frikyrka/ religiös organisation eller annan förening eller 

organisation. Utöver dessa föreningsnätverk har jag också valt att ta med vad jag kallar 

’hobbybaseradenätverk’ som enkätpersonerna beskrivit frekvensen av deltagande i de senaste 

12 månaderna, dessa är: sysslat med sport/motion i grupp eller förening, sjungit i kör och/eller 

deltagit i studiecirkel/kursverksamhet (Lidström 2009:104, Lidström 2011:16,28).  
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Det medborgerliga engagemanget menade Putnam kunde observeras genom 

frekvensen av mediekonsumtion då han menade att tidningsläsande är ett ”tecken på 

medborgares intresse för vad som händer i deras närmaste omgivning” (Putnam 2011:107). I 

Lidströms datamaterial kan en hitta antalet tidningsläsare av 13 lokala/länstidningar, detta får 

i denna studie representera mediekonsumtionen. Utöver detta mäts även politiskt deltagande 

som medborgerligt engagemang, politiskt deltagande utgörs av 14 olika ’aktiviteter’ så som 

att ha skrivit under namninsamlingar, deltagit i demonstrationer etc., detta har mätts genom att 

enkätpersonerna svarat på om de har gjort någon av dessa saker en eller flera gånger de 

senaste 12 månaderna (Lidström 2011:26). 

’Normer’ som ju handlar om människors förtroende för systemet/demokratin 

definieras i denna studie att som ’förtroende för institutioner’. Detta mäts genom att 

människor fått lämna sin åsikt om dess nöjdhet med demokratin på kommunal- och EU-nivå. 

Där har de fått ta ställning till fyra olika alternativ där 1 står för ’mycket nöjd’ och 4 står för 

’inte alls nöjd’. 

Åsikter görs mätbara genom att enkätbesvararna dels fått placera ut sig på en höger-

vänsterskala men också fått ta ställning till olika förslag som, vid tiden, var förekommande i 

offentliga debatter, exempelvis ’Sverige bör lämna EU’, ’utökat stöd till glesbygden’ etc. Där 

fick de välja mellan olika alternativ mellan 1 till 5 där 1 stod för vad de då tyckte var ett 

’mycket bra förslag’ och 5 stod för ’mycket dåligt förslag’. Dessa frågor utgör åsikter som 

kan knytas till antingen höger-vänsterskalan som då är av en mer ekonomisk karaktär eller 

GAL-TAN skalan som till större del behandlar sociala värden, detta används således som 

uttryck för individernas åsiktsorientering i de båda skalorna (Lidström 2011:33–34).  

TABELL 1 BEROENDE VARIABLER OCH OBEROENDE VARIABLER I REGRESSIONSANALYSERNA 

 Min Max Medel Standard-
avvikelse 

N 

Beroende variabel: Socialdemokrater i röda och vita 
kommuner i norra Norrland 0 1 0,80 0,400 

 
860 

 
Socialt Kapital – Förtroende och tillit 

     

Oberoende variabler:      
Förtroende för politiker i allmänhet 0 1 0,32 0,466 767 
Mellanmänsklig tillit 0 10 6,98 2,102 847 

 
Socialt Kapital – Nätverk     

 

Oberoende variabler:      
Medlem i föreningsnätverk 0 5 0,97 1,171 862 

Medlem i hobbybaseradenätverk – sportat/motionerat i 
grupp eller förening 

0 1 0,45 0,498 817 

Medlem i hobbybaseradenätverk – sjungit i kör 0 1 0,07 0,251 831 
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Medlem i hobbybaseradenätverk – deltagit i 
studiecirkel/kursverksamhet 

0 1 0,27 0,443 834 

 
Socialt Kapital – Förtroende för institutioner 

     

Oberoende variabler:      
Nöjdhet med demokratin – kommunal nivå 0 1 0,82 0,385 840 
Nöjdhet med demokratin – EU nivå 0 1 0,35 0,477 814 
 
Socialt Kapital – Politiskt engagemang 

     

Oberoende variabler:      
Storkonsument av media 0 5 2,74 1,541 862 
Politiskt Engagerad 0 16 4,64 4,180 764 

      

 
Åsikter – Vänster-Högerskalan 

     

Oberoende variabler:      

Minska den offentliga sektorn (Förslag som förekommit i 
den offentliga debatten.) 1 5 3,70 1,008  

 
780 

Satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet mellan 
kvinnor och män (Förslag som förekommit i den 
offentliga debatten.) 1 5 1,69 0,681 

 
 

814 
Bedriva mer av sjukvård i privat regi (Förslag som 
förekommit i den offentliga debatten.) 1 5 3,64 0,953 

 
812 

Sänka skatterna (Förslag som förekommit i den 
offentliga debatten.) 1 5 3.13 1,116 

 
813 

Placering på höger-vänsterskalan 
1 9 2,86 2,413 

 
828 

 
Åsikter – GAL-TAN skalan 

     

Oberoende variabler:      

Ta emot färre flyktingar i Sverige (Förslag som 
förekommit i den offentliga debatten.) 1 5 3.11 1,054 

 
805 

Öka det ekonomiska stödet till glesbygden (Förslag som 
förekommit i den offentliga debatten.) 1 5 1,89 0,741 

 
813 

Sverige bör lämna den Europeiska Unionen (Förslag som 
förekommit i den offentliga debatten.) 1 5 2,92 1,200 

 
806 

      

 
Kontrollvariabler     

 

 
Utbildningsnivå (lågutbildad) 0 1 0.34 0,473 

 
845 

Självskattad Social klass i nuvarande hem (arbetarklass) 0 1 0,61 0,487 812 

Självskattad Social klass i hemmet en växte upp 
(arbetarklass) 0 1 0,71 0,453 

 
807 

Ekonomi 1 8 3.36 1,897 825 

Anm.: De oberoende variablerna i regressionsanalyserna är operationaliseringar av definitionerna av socialt kapital och 

åsiktsmåtten som presenterades i teoriavsnittet.  

Underlag för samtliga variabler har hämtats från Lidström (2017).  
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4. Metod 

4.1 Val av metod 

Med hänsyn till teorierna i denna studie finns det egentligen ingen metod som kan sägas vara 

bättre lämpad än den andra. Attityder och socialt kapital är generellt såna fenomen som både 

kan studeras kvantitativt och kvalitativt. Kvalitativt för att få en djupare förståelse över 

invånarnas egna upplevelser av kommunalt samarbete och mellanmänskligt förtroende och 

huruvida deras åsikter är mer eller mindre vänsterorienterade. Kvantitativt på så vis att en kan 

mäta förekomsten av exempelvis deltagande och gradera åsikter som sedan kan appliceras på 

en bredare massa utifrån urvalet som då får en representativ funktion (Eliasson 2006:30-31). 

Detta är heller inget ovanligt då både kvalitativa och kvantitativa metoder på många sätt kan 

ses vara kompletterande och inte primärt konkurrerande med varandra, som ofta diskuterats i 

den tidigare debatten (Bjereld et al 2009:118–119. Den ena kan förstås vara bra för att fånga 

in och behandla stora volymer insamlade data medan den andra gräver djupare i ett färre antal 

observationer. 

Då datan är insamlad genom drygt 800 enkätsvaranden från 45 kommuner, gör jag 

bedömningen att en kvantitativ analysmetod är den bäst lämpade givet hanteringen av 

samtliga observationer. En kvantitativ metod kan förstås vara mest passande för just denna 

sorts studie då kvantitativa metoder ju är särskilt lämpade för hanteringen av stora mängder 

data och för att kunna generalisera utifrån ett urval ur populationen som i detta fall utgörs av 

enkätsvarandena (Bjereld et al. 2009:118). 

En kvalitativ metod skulle i sammanhanget kunnat användas för att få en större insyn 

och förståelse i de kvaliteter som avspeglas i det sociala kapitalet och de lokala kulturerna, 

men då data istället skulle utgöras av exempelvis djupintervjuer med ett färre antal personer 

givet den tidsram uppsatsen ämnar förhålla sig till (Bjereld et al. 2009:118). Då fokus ligger 

på att ta reda på nivån (volymen) av det sociala kapitalet, alltså antalet människor som är 

delaktiga i nätverk eller engagerar sig i samhället etc. skulle en kvalitativ ansats således inte 

kunna fånga in det studien ämnar fånga in (David, Sutton 2016:83). 

 En andra anledning till varför kvantitativ analysmetod lämpar sig bättre för studien är 

för att syftet också är att undersöka om det finns en samvariation, alltså ett samband, mellan 

starkare socialdemokratiska regioner och socialt kapital (Esaiasson et al. 2012:67–71). En 

kvalitativ ansats skulle inte på ett ’reliabelt’ sätt kunna förklara samvariationen mellan två 

fenomen, utan där skulle olika individer istället kunna uttala sig om hur de ’tror’ att 

fenomenen är sammankopplade.  
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4.2 Datamaterial  

Det finns många olika metoder en kan använda sig av inom den kvantitativa 

forskningsmetodiken, jag har i denna studie utgått från redan insamlade data, alltså sekundära 

data som baseras på enkätstudier gjorda av Lidström 2010.  

Datamaterialet som används i studien är baserat på enkätstudier gjorda genom 

slumpurval om 4000 personer, detta innebär att analysenheterna kan ses som en representativ 

miniatyr av den större populationen som i detta fall är invånare i kommuner i de fyra 

nordligaste länen i Sverige. Slumpmässiga urval innebär att alla i populationen haft samma 

chans att väljas ut för att besvara enkäterna vilket gör urvalsmetoden till en av de bästa 

möjliga i generaliseringssynpunkt. Vad detta säger oss är att det som gäller för 

enkätsvaranden med största sannolikhet även gäller för de resterande i den politiska regionen 

(Esaiasson et al. 2012:171, Lidström 2012:7).  

Eftersom att studien dock inte ämnar undersöka alla norrländska medborgare utan 

endast Socialdemokraterna i de fyra nordligaste länen så har jag låtit välja ut 

Socialdemokraterna ur datamängden, detta genom att ta ut de som i enkäten angett att de 

röstade på Socialdemokraterna i riksdagsvalet 2010. 

Det finns både för- och nackdelar med att använda sig av sekundära data, mer om detta 

kommer att bearbetas i ’reliabilitets- och validitets’-sektionen i uppsatsen.    

4.3 Tillvägagångsätt  

4.3.1 Kodning 

För att förstå den inledande bearbetningen av variablerna som använts i analysen så är det 

nödvändigt att förstå att det finns två olika sorters variabler, dessa är ’kvantitativa’ och 

’kvalitativa’. Kvantitativa variabler är sådana som är numeriska, alltså innehåller information 

i form av siffror, exempelvis ålder och inkomst och kvalitativa variabler är således värden 

som i sig inte baseras på siffror, exempelvis åsikter, kön och politisk tillhörighet. För att dessa 

värden ska kunna användas i kvantitativa analyser krävs att dessa kodas så att varje 

svarsalternativ exempelvis ’håller med’/’håller inte med’ får ett siffervärde (Dahmström 

2011:24). När kvalitativa variabler görs om till ’kvantitativa’ på detta sätt blir skal-nivån 

oftast på ordinal- eller nominalskalenivå. Nominalskalevariabler är klassificerande kategorier 

som inte kan rangordnas, exempel på dessa kan vara kön, yrke och nationalitet. På 

ordinalskala så kan alternativen rangordnas, detta gäller oftast för åsiktsvariablerna där 

siffervärdena som tilldelats svarsalternativen kan säga någonting om individens åsikt, 

exempel på detta är när en enkätsvarande fått ta ställning till om den håller med i en viss 
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fråga, 1=’håller absolut med’, vilket således kan rangordnas i förhållande till 2= ’håller med 

till viss del’, och så vidare (Edling, Hedström 2003:16).  

På grund av att många av enkätfrågorna inte i sig varit ’kvantitativa’, alltså numeriska, 

utan många har varit åsiktsbaserade så befann sig de flesta variablerna i inledningsskedet på 

nominal- och ordinalskalenivå. Edling och Hedström menar att variabler på dessa nivåer i sig 

inte är anpassade för att användas i regressioner, utan att dessa kräver att bli omkodade till så 

kallade ’dummyvariabler’ (Edling, Hedström 2003:102). Detta innebär att en gör om 

variablerna som exempelvis har flera värden så att de får värdena 1 eller 0 (Dahmström 

2011:29). Ett exempel på detta kan illustreras med ’nätverksvariabeln’, innan omkodningen 

hade deltagande i nätverk kodats på följande vis: 

1. Ej medlem 

2. Medlem men har inte varit på aktivitet under de senaste 12 månaderna 

3. Medlem och har varit på aktivitet under det senaste året 

4. Medlem och har varit på aktivitet under det senaste året 

För att variabeln skulle bli användbar i en regressionsanalys där sambandet mellan deltagande 

i nätverk (socialt kapital) och att vara en ’röd politisk region’ skulle testas var det således 

enklare att göra om variabeln så att den på ett tydligt sätt står för antingen aktivitet eller 

inaktivitet. Således gjordes variabeln om så att värde 3 och 4 fick det nya värdet 1= aktiv 

medlem och värdena 1 och 2 fick värdet 0= inte medlem/inte aktiv medlem.  

Omkodning till dummyvariabler innebär således att variabelvärdena som tidigare kunde 

vara frekvensen av aktivitet i föreningar, kodas om till två motsatta värden, i detta fall till 

aktiv medlem=1 och inte medlem/inte aktiv= 0. Detta gjordes bland annat på beroende 

variabeln ’röda och vita kommuner’ som till en början befann sig på nominalskalenivå, dessa 

kodades om så att alla kommuner som hade en positiv varians (de röda kommunerna) fick 

värdena 1, och de kommuner vars förändring i Lidströms studie kunde förklaras av de fem 

strukturfaktorerna (de vita kommunerna) fick värdet 0. Även detta för att underlätta för 

sambandsanalyserna där jag ämnade att undersöka skillnaden mellan just de ’röda’ och ’vita’ 

kommunerna. Här bör nämnas att det dock gjordes ett undantag för fyra ’blå kommuner’ inom 

norra Norrland (kommuner med en negativ varians, alltså ett mindre socialdemokratiskt stöd 

än förväntat), dessa fyra valde jag även att koda som 0 då dessa stod utanför min 

undersöknings fokus.  
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Omkodningen till dikotoma variabler gjordes på samtliga oberoende variabler med 

undantag för åsiktsvariablerna som var på intervallskalenivå och således fungerade som de 

var då dessa redan var numeriska eftersom enkätsvaranden har angett sin åsikt eller politiska 

orientering genom att ’välja/pricka för’ en siffra mellan 0-10. Variabeln för politiskt 

engagemang kunde inte göras om till dikotoma variabler eftersom graden av engagemang inte 

på ett motsvarande sätt kunde sammanföras till antingen engagerad (1) eller oengagerad (0) 

eftersom vissa deltog i flera kanske enklare aktiviteter, medan andra engagerade sig en gång 

om året men då med någon tyngre aktivitet eller engagemang, det gick således inte att koda 

om dessa på ett rättvist sätt.  

För samtliga variabler där positiva värden har haft ett lägre värde exempelvis (1) på 

frågor som gett alternativ från 1–5, så har dessa kodats om så att ett negativt svar eller en 

’mindre frekvens’ fått det lägre talet och det positiva värdet och en ’högre frekvens’ fått ett 

högre värde. Detta på grund av att negativa koefficienter innan omkodningen egentligen talar 

för högre värden av den ’positiva variabeln’ eller variabeln som visar en högre frekvens av en 

företeelse, så, för att positiva svar ska visas som positiva koefficienter krävs att skalorna ’slås 

om’. Detta har gjort med åsiktsvariablerna och tillit till institutioner variablerna.  

4.3.2 Analys 

Samtliga analyser som gjorts i undersökningen har gjorts i det statistiska programmet SPSS 

(Statistical package for the social sciences). Inledningsvis tog jag ut alla enkätsvar från de 

som svarat att de är socialdemokrater, anledningen till detta är som tidigare nämnt eftersom 

jag ämnar undersöka just den socialdemokratiska kulturen och inte den norrländska kulturen 

generellt. För att undersöka relationen mellan socialt kapital, åsikter och röda regioner var jag 

inledningsvis intresserad av att undersöka samtliga variabler mot de röda regionerna i så 

kallade bivariata korrelationsanalyser. Detta är en analysmetod som används när samtliga 

variabler är kvantitativa, vilket jag genom omkodningen till dummyvariabler gjorde om de 

kvalitativa variablerna till (David, Sutton 2016:401). Vad detta innebär är att en undersöker 

orsak-verkanförhållandet mellan beroende- och oberoende variablerna, alltså om det finns ett 

samband mellan variablerna som utgör socialt kapital och förekomsten av röda regioner 

(Edling, Hedström 2003:51). Det en får fram i en bivariat korrelationsanalys är värdet 

’Pearsons r’ (Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient). Detta mått går från -1 till +1 

där ett perfekt positivt samband är +1 och -1 är ett negativt samband, utöver detta får en även 

ett signifikansvärde ’sig. (2-tailed)’, detta värde säger oss huruvida sambandet är signifikant 

eller inte. Ett värde under 0.05 har en signifikans på 95%, detta innebär att felmarginalen är 
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5%, en signifikans på 0,000 är således 100% signifikant, signifikansnivåer inom dessa mått 

ses som signifikanta och således tillförlitliga (David, Sutton 2016:401).  

Att det tillsynes finns samband mellan en oberoende- och en beroende variabel betyder 

dock inte alltid att det är ett orsakssamband, alltså att det trots sambandet inte är så att den 

oberoende variabeln leder till den beroende variabeln, i vissa fall kan det handla om 

’skensamband’ (David, Sutton 2016:405). Edling och Hedström använder exemplet att det 

kan se ut att finnas ett samband mellan längd och inkomst, att det är så att korta människor 

tillsynes tjänar mindre än långa personer, detta samband menar dem försvinner om 

kontrollvariabeln ’ålder’ skulle räknas med i ekvationen eftersom barn inte tjänar pengar 

(Edling, Hedström 2003:52). Av denna anledning fann jag det därför nödvändigt att även göra 

’multivariata analyser’ där jag lade in flera kontrollvariabler (utbildningsnivå, inkomst och 

social klass i hemmet en växte upp i och i det nuvarande hemmet), dessa för att kontrollera för 

att de samband jag fått fram inte var beroende av andra variabler. Anledningen till varför jag 

valde dessa kontrollvariabler är för att just dessa utgör variabler som kan kopplas till socio-

ekonomi vilket kan kopplas ihop med ’klassbegreppet’, detta är viktigt att kunna utesluta 

eftersom tidigare studier visat att just klasstillhörighet varit en stor bakomliggande faktor i 

valet av partitillhörighet (Lidström 2017:10). 

När beroende variabeln, som i detta fall, är binär/dikotom ’röd’ eller ’vit ‘, så används 

en regressionsmodell som heter logistisk regression (Edling, Hedström 2003:173). Beroende 

variabeln kan i dessa fall förstås som odds eller sannolikhet, där 1 betyder att denne inträffar 

och 0 att den inte gör det, i detta fall står 1 för oddset/sannolikheten att det är en röd politisk 

region och 0 för att den politiska regionen är vit. Den logistiska analysmetoden beräknar 

således sannolikheten för att en röd politisk region ’inträffar’ beroende av de andra 

variablerna (David, Sutton 2016:427). 

4.4 Reliabilitet och Validitet  

Som nämndes under sektionen ’datamaterial’ finns det både för- och nackdelar med att basera 

en studie på sekundära data, en fördel är att en kan få tillgång till en stor datamängd trots 

pressade tidsramar, nackdelen är dock generellt att enkätfrågorna och den data som samlats in 

tidigare är anpassade till ett annat syfte och en annan kontext (Dahmström 2011:14). Vad 

gäller just denna studie är detta ett problem som jag menar har undvikits i åtminstone ett fall 

på så vis att enkätutformaren själv använt materialet till en undersökning av socialt kapital, 

således kan jag vara försäkrad om att valet av variabler inte baserats på min egna generösa 

tolkning (Lidström 2009). Begreppsvaliditeten kan därför bedömas som hög, alltså, att jag de 
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facto undersöker det jag ämnar undersöka, detta eftersom andra som studerat samma fenomen 

använt sig av samma eller liknande operationaliseringar vilket också kan förstås vittna om att 

operationaliseringarna av teorin stämmer överens med de teoretiska definitionerna (Bjereld et 

al. 2009:113–114). 

Åsiktsfrågorna har dock inte använts i samma syfte tidigare, men dessa frågor är breda 

vilket gör dessa lämpliga att använda. Här kan en dock uppmärksamma att frågorna inte varit 

direkt anpassade till just GAL-TAN skalan, men flera frågor exempelvis inställning till EU är 

en fråga som behandlas i skalan vilket gör att dessa fungerar, men den skulle också kunna 

kompletteras med fler frågor som är direkt anknutna till teorin.  

En annan nackdel med sekundära källor är att den primära informationen i många fall 

tolkats och formulerats/skrivits ut för att sedan finnas för andra att ta del av vilket gör att 

informationen redan i startskedet kan vara vridet åt det ena eller andra hållet (Esaiasson et al 

2012:283). Detta hinder menar jag undvikits på så vis att data som används i denna studie är 

baserat på originaldata, alltså, den data som kommer direkt ur enkätsvaren. Således är min 

data inte baserad på redan gjorda tolkningar som annars lätt kan vara fallet om en anlägger en 

kvalitativ metod.  

Om validiteten handlar om ’vad’ det är som mäts så kan reliabiliteten förstås handla om 

’hur’ det mäts, detta handlar exempelvis om att analysen gjorts på ett rätt och riktigt sätt utan 

slarv eller felinmatningar vid kodningen och liknande (Bjereld et al.2009:115–116). 

Kontroller för eventuella felinmatningar vid kodningen kan göras i SPSS genom att jämföra 

frekvenserna i original variabeln med frekvenserna i den kodade variabeln, om siffrorna 

stämmer överens och frekvensen för bortfallet eller ’system missing’ är densamma så kan en 

vara försäkrad om att kodningen blivit lyckad. Detta har gjorts på samtliga kodade variabler, 

detta påverkar således reliabiliteten positivt så långt in i undersökningen, på grund av 

tidsramarna som arbetet måste anpassa sig till finns dock inte tidsmässigt utrymme att göra 

analysen fler gånger vilket hade kunnat förstärka reliabiliteten i stort (Bjereld et al.2009:116).  
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5. Empiri och Analys 

Jag har i denna studie valt att presentera mina kvantitativa analyser på ett tillsynes 

okonventionellt sätt, i tabellerna har jag skrivit ut värdena för oberoende variablerna både före 

och efter att ha lagt in kontroll variablerna, detta för att visa hur sambanden mellan dem såg ut 

i den bivariata analysen och för att konkretisera hur sambanden påverkades av de andra 

faktorerna. Jag har således valt att framföra de viktigaste värdena från både den bivariata. och 

den multivariata logistiska regressionsanalysen i samma tabell för att på ett kort och koncist 

sätt presentera resultaten. Detta eftersom att de olika analyserna annars skulle sträcka sig över 

flera sidor, och givet de ramar som uppsatsen måste förhålla sig till fyller min valda tabell den 

funktion som fler tabeller skulle gjort. För att förstå värdena i tabellen görs en snabb 

genomgång av dess funktion nedan.  

Det i sig mest intressanta värdet är B-koefficienten, denna visar hur mycket oberoende 

variabeln påverkar oddset för beroende variabeln, alltså, hur mycket oddset för beroende 

variabeln ökar eller minskar beroende av oberoende variabeln.  

Signifikansnivån som i dessa tabeller är utskrivet som asterisker (*) är tillsammans med 

B-koefficienten ett av de mest intressanta värdena, signifikansen talar om huruvida det en fått 

fram i de logistiska regressionerna är ’betydelsefulla’, alltså om sambanden är ’riktiga’ och 

inte beroende av andra faktorer.  

’Cox och Snell R Square’ - och ’Nagelkerke R Square’- värdena fyller i princip samma 

funktion som det ordinära ’R Square’ i linjära regressioner förutom att dessa inte förklarar ett 

linjärt samband utan dessa värden talar om hur väl oberoende variabeln kan förutsäga 

beroende variabeln, ju högre värde desto bättre förutsägelse. Skalan för dessa värden går likt 

den linjära regressionens ’R Square’ från 0–1.  

 (N) innebär hur många enheter (individer) som finns med i analyserna. 
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5.1 Socialt kapital 

TABELL 2 SOCIALT KAPITAL – FÖRTROENDE OCH TILLIT 

Anm.: Samtliga värden är beräknade både före och efter att kontrollvariablerna lagts in. 

Signifikansnivån, om signifikant, står bakom B-värdet där signifikansnivån är utskrivet som *= 0.05; 

**= 0.01; ***= 0,001. 

TABELL 3 SOCIALT KAPITAL - NÄTVERK 

Anm.: för beskrivning se (tabell 2). 

TABELL 4 SOCIALT KAPITAL – POLITISKT ENGAGEMANG 

Anm.: för beskrivning se (tabell 2). 

En kan utifrån resultaten som illustreras i tabellerna 2, 3 och 4 konstatera att ingen av 

variablerna är signifikanta, detta innebär att det inte finns någon statistiskt säkerställd skillnad 

mellan företeelserna mellan röda eller vita politiska regioner. Således ligger inte förklaringen 

till skillnad i socialdemokratiskt röstande i dessa kulturella faktorer.  

 

                                                                              Socialdemokrater i röda och vita kommuner i norra Norrland  

Oberoende variabler  B Konstant Cox and Snell 
R2 

Nagelkerke R2 N 

Socialt kapital – Förtroende & Tillit       

I vilken utsträckning går det att lita på 
människor i allmänhet 

Utan kontroll:  
Med kontroll: 

0,046 
0,010 

1,096 
0,998 

0,002 
0,003 

0,002 
0,005 

743 

Förtroende för politiker i allmänhet Utan kontroll:  
Med kontroll: 

-0,304 
-0,226 

1,295 
0,993 

0,003 
0,005 

0,005 
0,008 

715 

                                                                                                        Socialdemokrater i röda och vita kommuner i norra Norrland  

Oberoende variabler  B Konstant Cox and Snell 
R2 

Nagelkerke R2 N 

Socialt kapital – Nätverk       

Hobbynätverk- Sjungit i kör Utan kontroll:  
Med kontroll: 

-0,236 
-0,240 

1,432 
1,052 

0,001 
0,004 

0,001 
0,006 

733 

Hobbynätverk - Deltagit i 
studiecirkel/kursverksamhet 

Utan kontroll:  
Med kontroll: 

-0,193 
-0,003 

1,481 
1,045 

0,001 
0,003 

0,002 
0,005 

733 

Hobbynätverk - Sport/motion i grupp 
eller förening 

Utan kontroll:  
Med kontroll: 

-0,091 
-0,212 

1,461 
1,166 

0,000 
0,004 

0,001 
0,007 

722 

Nätverk i förening Utan kontroll:  
Med kontroll: 

0,077 
0,102 

1,344 
0,955 

0,001 
0,005 

0,002 
0,008 

748 

                                                                             Socialdemokrater i röda och vita kommuner i norra Norrland  

Oberoende variabler  B Konstant Cox and Snell 
R2 

Nagelkerke R2 N 

Socialt kapital – Politiskt engagemang       

Politiskt engagerad Utan kontroll:  
Med kontroll: 

-0,002 
-0,102 

1,374 
0,955 

0,000 
0,004 

0,000 
0,007 

683 

Storkonsument av lokalmedia Utan kontroll:  
Med kontroll: 

0,011 
0,052 

1,386 
0,920 

0,000 
0,004 

0,000 
0,006 

748 
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TABELL 5 SOCIALT KAPITAL  - FÖRTROENDE FÖR INSTITUTIONER 

Anm.: för beskrivning se (tabell 2). 

De mest intressanta variablerna i analysen av socialt kapital var variablerna om förtroende för 

institutioner som samtliga var signifikanta i både den bivariata analysen och efter att 

kontrollvariablerna lagts in. 

Inledningsvis kan en se att både nöjdhet med demokratin på kommunal- och EU nivå 

har positiva B-värden, detta innebär att socialdemokrater i kommuner som har ett högre stöd 

för Socialdemokraterna är mer nöjda med demokratin på dessa nivåer. Det en kan se är att 

’kommunalnivå’-variabeln i den bivariata analysen hade en signifikansnivå på 0.01 nivån, 

detta innebär att felmarginalen är 1% vilket betyder att sambandet för oddset var 99% säkert. 

Efter att samtliga kontrollvariabler lagts till i analysen minskade signifikansen, detta innebär 

att kontrollvariablerna således påverkade förhållandet och att dessa kunde svara för en del av 

sambandet mellan nöjdheten med demokratin på kommunal nivå och socialdemokratiskt stöd. 

Således kan en tolka analysen som så att socialdemokrater i röda politiska regioner 

tillsynes är mer nöjda med demokratin både på kommunal- och EU nivå än socialdemokrater i 

vita regioner.  

De analyser som gjordes av de olika variablerna som i studien utgör socialt kapital visar 

att de faktorer som Putnam menade var bidragande faktorer exempelvis nätverk och politiskt 

engagemang inte skildes åt mellan de två regionerna, dock kan en se att tilliten till 

institutioner (det demokratiska systemet) ändå var högre i röda politiska regioner.  

Som ju konstateras av bland annat Rothstein (2003) så är tillit den viktigaste punkten i 

socialt kapital eftersom det är tilliten som bildar förutsättningar för samarbeten mellan 

individer. Tillit till samhällets institutioner kan ses vara fundamentalt för samarbeten eftersom 

detta ju innebär att människor räknar med, och tror på, att ’fusk’ straffar sig vilket ökar 

förutsättningarna för att ingå i samarbeten eftersom detta minskar risken för personlig förlust.  

                                                                               Socialdemokrater i röda och vita kommuner i norra Norrland  

Oberoende variabler  B Konstant Cox and Snell 
R2 

Nagelkerke R2 N 

Socialt kapital – Förtroende för 
institutioner 

 
 

    

Nöjdhet med demokratin på 
kommunal nivå 

Utan kontroll:  
Med kontroll: 

0,768*** 
0,725** 

0,804 
0,564 

0,016 
0,017 

0,026 
0,026 

735 

Nöjdhet med demokratin på EU 
nivå 

Utan kontroll:  
Med kontroll: 

0,447* 
0,426* 

1,772 
1,008 

0,007 
0,009 

0,011 
0,014 

717 
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Nöjdhet med demokratin bör rimligtvis återspegla enkätsvararnas förtroende för att 

systemet fungerar på ett rätt och riktigt sätt, det vill säga, utan korruption. På samma sätt som 

mellanmänsklig tillit, överbygger förtroende för institutioner ’det kollektiva handlandets 

dilemma’ detta på så vis att demokratins kontrollfunktioner gör att människor känner sig 

trygga med att representanterna gör det jobb de ämnar att göra. Med kontrollfunktioner menar 

jag just medborgarnas möjlighet att ’straffa’ fusk eller ’dåligt jobb’ genom att inte välja den 

sittande regeringen på nytt. Nöjdheten talar därför rimligtvis om att människor känner sig 

hörda och involverade och därför har ett förtroende för hur samhället fungerar.  

Mellanmänsklig tillit brukar ofta, likt i det ovanstående resonemanget, i litteraturen 

kopplas ihop med institutionell tillit eftersom det ena ju ofta kan förstås påverka det andra på 

så vis att förtroende för institutioner öppnar upp för en personlig trygghet att ingå i 

samarbeten. Detta mönster kunde en dock inte se i analysen då nivån av mellanmänsklig tillit 

inte skildes mellan socialdemokrater inom de olika regionerna. Utifrån denna analys verkar 

det därför som att Socialdemokraterna i de röda kommunerna har högre tillit till institutioner 

utan denna koppling, vilket väcker intresset för vad den bakomliggande orsaken till detta kan 

vara.  

Den första hypotesen, att i en politisk region med starkare stöd för Socialdemokraterna 

bör de socialdemokratiska väljarna vara präglade av ett högre socialt kapital än vad andra 

socialdemokratiska väljare är i andra politiska regioner, grundades i tanken om att 

socialdemokratins ideologiska ’slagord’: ’förtroende’, ’samarbete’ och ’solidaritet’ på ett 

närmast institutionellt vis skulle påverka och påverkas av det sociala kapitalet i regioner som 

hade ett starkare socialdemokratiskt stöd, vilket därför förväntades visa på en stark koppling 

mellan de båda. 

För hypotes 1 innebär resultatet, trots att alla variablerna inte var signifikanta eller pekade 

i samma riktning, att tilliten till instruktioner ändå får en effekt för hypotesen trots att den inte 

får fullt stöd. Detta eftersom att tillit förstås kan spela en roll för förutsättningen för ett högt 

socialt kapital. 

Frågeställningen om det starkare stödet som Socialdemokraterna har i vissa regioner 

efter kontroll av strukturfaktorerna kan förklaras av socialt kapital får dock stöd i det 

empiriska resultatet. Detta eftersom det kunde konstateras att det fanns en skillnad mellan de 

båda regionerna som just kunde kopplas till en aspekt av det sociala kapitalet. Skillnaden i 
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förtroendet för institutioner mellan regionerna skulle nämligen kunna vara en förklaring till 

Socialdemokraternas starkare stöd i kustkommuner. 

5.2 Åsikter 

5.2.1 Vänster-Höger skalan 

 TABELL 6 ÅSIKTER – VÄNSTER-HÖGER SKALAN  

Anm.: för beskrivning se (tabell 2). 

I tabell 6 visas resultaten av de olika åsiktsvariablerna på höger-vänsterskalan, den fjärde 

variabeln ’sänka skatterna’ är den tillsynes mest intressanta i denna tabell. I den bivariata 

analysen var detta den enda variabeln som var signifikant då den låg på en signifikansnivå 

som motsvarar 95%. Efter att kontrollvariablerna tagits med i analysen förlorade variabeln 

dock sin signifikans som ju visar att sambandet inte berodde på variabeln i sig utan att det var 

kontrollvariablerna som påverkat sambandet. 

Detta visar således att åsikter inte har några statistisk säkerställda betydelser för 

socialdemokratiskt stöd i regionerna. 

I teoriavsnittet presenterades vilka åsikter som kunde ses representera höger- och 

vänsterskalan, där sades vänsterorienterade åsikter ofta förknippas med stöd för höga skatter, 

en bred offentlig sektor och en stark stat medan högerorienterade åsikter förknippades med 

privatiseringar, nedskärningar av offentlig sektor och sänkta skatter. Uppsatsens andra 

hypotes, hypotes (2) var att i en politisk region med starkare stöd för Socialdemokraterna bör 

de socialdemokratiska väljarna ha åsikter som är mer ’vänsterorienterade’ än vad 

socialdemokratiska väljare har i andra politiska regioner, detta eftersom att 

Socialdemokraterna traditionellt sätt placeras till vänster i åsiktsskalan.  

Av analysen att döma kan dock konstateras att det inte fanns någon särpräglad 

vänsterorientering hos socialdemokrater i röda regioner och således kan en därför dra 

                                                                                                            Socialdemokrater i röda och vita kommuner i norra Norrland  

Oberoende variabler  B Konstant Cox and Snell R2 Nagelkerke R2 N 

Åsikter – Vänster-Högerskalan       

Minska den offentliga sektorn Utan kontroll:  
Med kontroll: 

-0,058 
-0,067 

1,222 
0,621 

0,001 
0,007 

0,001 
0,011 

699 

Satsa på ett samhälle med ökad 
jämställdhet mellan kvinnor och män 

Utan kontroll:  
Med kontroll: 

0,136 
0,157 

1,631 
1,278 

0,001 
0,005 

0,002 
0,008 

720 

Bedriva mer av sjukvård i privat regi Utan kontroll:  
Med kontroll: 

-0,120 
-0,145 

0,969 
0,521 

0,002 
0,006 

0,003 
0,009 

721 

Sänka skatterna Utan kontroll:  
Med kontroll: 

-0,167* 
-0,136 

0,891 
0,646 

0,005 
0,006 

0,009 
0,010 

718 

Placering på Höger-vänsterskalan Utan kontroll:  
Med kontroll: 

0,034 
0,043 

1,511 
1,135 

0,001 
0,005 

0,002 
0,008 

729 
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slutsatsen att det är andra saker än just åsiktsskillnader på höger-vänsterskalan som utgör 

skillnaden mellan regionerna.  

5.2.2 GAL-TAN skalan 

TABELL 7 ÅSIKTER – GAL-TAN SKALAN 

Anm.: för beskrivning se (tabell 2). 

I analysen av GAL-TAN skalan kan en inledningsvis se att variabeln ’öka det ekonomiska 

stödet till glesbygden’ är den enda variabeln som är signifikant och som även ligger på den 

högsta signifikansnivån. Denna variabel har även en negativ B-koefficient vilket i 

sammanhanget innebär att det är socialdemokrater i politiska regioner som inte har ett högt 

socialdemokratiskt stöd som förknippas med denna åsikt. Vad gäller de två övriga åsikterna 

kan en se att åsikterna vad gäller EU-medlemskap och inställning till invandring inte skiljer 

sig åt mellan socialdemokrater i områden där Socialdemokraterna är särskilt starka från andra 

politiska regioner.  

Viljan att öka det ekonomiska stödet till glesbygden skulle en kunna tolka som en mer 

traditionell hållning (T i TAN) sett till samhällsutvecklingen som skulle kunna återspegla vita 

regioners skeptiska hållning till städer/centrum som en kan se växer på bekostnad av en 

avbefolkning i glesbygden/periferin.  

Ett annat sätt att tolka resultatet är att denna åsikt återspeglar vita regioners egenintressen 

då just dessa är glesbygdskommuner i inlandet, således behöver detta inte vara ett tecken på 

en konservativ inställning (TAN) på skalan, utan kan enkelt sett vara ett uttryck för just 

glesbygdens egna intressen.  

Hypotesen som kopplades till skalan, hypotes (3) som löd att i politiska regioner med ett 

starkare stöd för Socialdemokraterna bör de socialdemokratiska väljarna vara mer orienterade 

mot den mer fritänkande GAL på GAL-TAN-skalan än vad socialdemokratiska väljare är i 

andra politiska regioner, får som analysen visar, inget vetenskapligt stöd utifrån denna studie.  

                                                                                                   Socialdemokrater i röda och vita kommuner i norra Norrland  

Oberoende variabler  B Konstant Cox and Snell 
R2 

Nagelkerke R2 N 

Åsikter –  GAL-TAN skalan       

Ta emot färre flyktingar i Sverige Utan kontroll:  
Med kontroll: 

-0,054 
-0,047 

1,234 
0,882 

0,001 
0,003 

0,001 
0,005 

719 

Öka det ekonomiska stödet till 
glesbygden 

Utan kontroll:  
Med kontroll: 

-0,437*** 
-0,460*** 

0,611 
0,210 

0,015 
0,019 

0,024 
0,030 

722 

Sverige bör lämna den 
Europeiska Unionen 

Utan kontroll:  
Med kontroll: 

-0,088 
-0,044 

1,139 
0,908 

0,002 
0,003 

0,003 
0,005 

717 
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Frågeställningen om det starkare stödet som Socialdemokraterna har i vissa regioner 

efter kontroll av strukturfaktorerna kan förklaras av regionala åsiktsskillnader får, efter en 

summering av analyserna av de båda åsiktsmåtten, ett negativt svar. Eftersom att det inte gick 

att fastställa några signifikanta skillnader av de allra flesta variablerna/faktorerna mellan 

regionerna så kan en således se att det inte är åsiktsskillnader som kan förklara ett ovanligt 

starkt stöd i röda politiska regioner. Dock kunde en se att vita politiska regioner starkt kunde 

kopplas till åsikten av ökat ekonomiskt stöd till glesbygden, men då detta även lutar sig åt den 

naturliga förklaringen att de vita regionerna i större del är just glesbygdskommuner så är detta 

inte ett svar som påverkar slutsatsen.   
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6. Avslutning och diskussion  

Denna studie ämnade undersöka i vad mån det går att identifiera och relatera politiska 

regioners variation av socialdemokratiskt stöd till regionala socialdemokratiska kulturfaktorer. 

Detta undersöktes genom att förankra ’kulturfaktorerna’ i två teorier som jag hoppades skulle 

kunna inlemma de kulturella aspekter som hade kunnat förklara variationerna, socialt kapital 

och åsikter. Frågeställningarna jag ämnade besvara löd således: 

• Kan det starkare stödet som Socialdemokraterna har i vissa regioner efter kontroll av 

strukturfaktorerna förklaras av socialt kapital? 

• Kan det starkare stödet som Socialdemokraterna har i vissa regioner efter kontroll av 

strukturfaktorerna förklaras av regionala åsiktsskillnader? 

För att göra undersökningen tydligare och för att på att ett mer konkretiserat sätt försöka 

besvara dem formulerade jag även tre hypoteser som var förankrade i teorierna, dessa var: 

• I en politisk region med starkare stöd för Socialdemokraterna bör de 

socialdemokratiska väljarna vara präglade av ett högre socialt kapital än vad andra 

socialdemokratiska väljare är i andra politiska regioner. 

• I en politisk region med starkare stöd för Socialdemokraterna bör de 

socialdemokratiska väljarna ha åsikter som är mer ’vänsterorienterade’ än vad 

socialdemokratiska väljare har i andra politiska regioner 

• I politiska regioner med ett starkare stöd för Socialdemokraterna bör de 

socialdemokratiska väljarna vara mer orienterade mot den mer fritänkande GAL på 

GAL-TAN-skalan än vad socialdemokratiska väljare är i andra politiska regioner.  

Studiens resultat visar på att socialt kapital till viss del är en sådan faktor som påverkar 

skillnaden i socialdemokratiskt stöd mellan vita och röda politiska regioner, detta syftar till att 

röda regioner visade sig ha starkare tillit till offentliga institutioner. Eftersom detta var en 

skillnad som kunde tas fram mellan regionerna och som var signifikant kan en således dra 

slutsatsen att det åtminstone finns någonting att hämta i ’tilliten’ som ju är en central punkt 

inom teorin om socialt kapital. Dock visade ingen variabel, förutom variabeln om tillit till 

institutioner, en statistiskt säkerställd skillnad i nivån av socialt kapital mellan de olika 

regionerna och således fick den första hypotesen så när som på inget stöd.  

Åsiktsskillnader kunde en dock se inte hade samma förklaringskapacitet då samtliga 

analyser av variablerna på höger-vänster skalan visade sig inte vara signifikanta och den 

signifikanten som återfanns inom GAL-TAN kunde kopplas samman med andra faktorer som 
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påverkade dess reliabilitet som indikator på just åsiktsskillnader. Även här fick ingen av 

hypoteserna statistiskt stöd. Således torde det finnas andra förklaringar till variansen av 

socialdemokratiskt stöd mellan regioner än just åsikter och värderingar.   

Vad detta innebär för studiens syfte är just att en kulturell faktor inom socialt kapital 

tillsynes kan förklara åtminstone en del av variationen i socialdemokratiskt stöd, detta 

eftersom socialdemokrater inom dessa regioner har större förtroende för samhällets 

institutioner vilket också skulle kunna vara en förklaring till att de också röstar på 

Socialdemokraterna.  

Vad gäller studiens generaliserbarhet kan den förstås vara begränsad eftersom att 

Norrlands kuststäder, trots dess distans, kan ses dela ’geografiska karaktäristika’, om en ser 

till geografisk placering och politisk tillhörighet. Gemensamma drag mellan dessa kanske 

skulle bli svårt att generalisera till röda politiska regioner i södra Sverige eftersom de ju 

påverkas av andra faktorer, exempelvis närheten till storstäder och mottagare av såna som 

flyttat från glesbygden in mot städerna. Detta skulle således vara en aspekt att ha i åtanke i 

framtida studier.  

Sammanfattningsvis lyckades som helhet inte mina valda teorier att fånga upp alla 

aspekter av Socialdemokraternas regionala kultur i röda politiska regioner. Detta innebär dock 

inte att det inte finns regionala kulturer som påverkar det socialdemokratiska stödet. Utan 

detta indikerar endast att det finns andra och fler kulturfaktorer som inte fångats upp i studien 

vilket även gör det nödvändigt och intressant att identifiera andra faktorer som skulle kunna 

förklara variationerna. I denna studie fokuserade jag på att undersöka Socialdemokraternas 

sociala kontext och politiska värderingar, här skulle en med hänvisning till de aspekter som 

Lidström (2017) lyfte fram som potentiella förklaringsfaktorer (normer, värderingar, 

traditioner och förhållningssätt), kunna undersöka exempelvis socialdemokratiska traditioner i 

norra Norrland.  
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