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Abstract 

Our social lives and where we live shape our choices in life. One of 

those choices is which party we vote for in the general election. The aim 

of this thesis is to see if there are any connections between the Swedish 

general election of 2010, demography, socioeconomic factors and geog-

raphy. This is done with regression analysis and chosen variables. An-

other aim is to see where in Sweden the chosen variables aren’t enough 

to explain the results of the election. The final aim is to examine if there 

are any differences within municipalities and their electoral areas. The 

results show that there are several connections between the chosen var-

iables and the results of the election. The most pronounced connection 

is a positive correlation with the level of education and a negative cor-

relation with unemployment and distance to a major city. There are al-

so several municipalities and their election results that the regression is 

unable to predict. The examination of the municipalities and their elec-

toral areas shows that there seems to be a bigger difference between the 

electoral areas in a municipality with many electoral areas. 
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Referat 

Hur vi lever socialt och var vi bor formar oss och de val vi gör i livet. Ett 

av de val vi gör är att välja hur vi röstar i riksdagsvalet. Syftet med 

denna uppsats är att se om det finns ett samband mellan Sveriges riks-

dagsval år 2010, demografi, socioekonomi och geografi. Detta görs ge-

nom regressioner med utvalda variabler. Vidare är syftet också att se 

var i Sverige de valda variablerna inte räcker till för att förklara valre-

sultatet. Slutligen studeras också om det finns skillnader inom kom-

muner och dess valdistrikt. Resultatet visar att det finns flera samband 

mellan variablerna och valresultatet. De tydligaste sambanden är en 

positiv korrelation med utbildningsnivå och en negativ korrelation med 

arbetslöshet och avstånd till storstad. Det finns också kommuner och 

dess valresultat som regressionen inte lyckas förklara. Undersökningen 

av kommunerna och dess valdistrikt visar att det verkar vara större 

skillnad mellan valdistrikten i en kommun med många valdistrikt. 
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1. Inledning 

Vi röstar som vi lever socialt (Lazardfeld, Berelson & Gaudet 1944). Det 

påståendet sades redan år 1944 och det finns med oss än i dag. Det in-

nebär att den miljö vi vistas i och de personer vi umgås med formar oss 

och influerar oss att göra de val vi gör i livet. Detta tar sig uttryck i 

bland annat riksdagsvalet i Sverige. 

Detta innebär att hur vi har levt och lever idag visar upp sig i riksdags-

valet. En person från landsbygden i Norrland har sannolikt en annan 

världsbild än en person som levt hela sitt liv i centrala delarna av 

Stockholm. Detta betyder att människor från olika delar av Sverige rös-

tar olika och gör att den politiska kartan blir heterogen. Men eftersom 

många människor lever relativt lika och har en snarlik bild av Sverige 

som andra människor i samma område blir den politiska kartan homo-

gen på vissa regionala områden.  

Efter valet 2010 är det Alliansen som styr men de fick inte absolut ma-

joritet. Det betyder att även om en stor del av befolkningen röstade på 

Alliansen finns det fortfarande vissa som inte gjorde det. Genom att 

studera valresultatet på en mer detaljerad nivå får vi fram var i Sverige 

som Alliansen inte fick majoritet. Genom att sedan studera socioeko-

nomiska faktorer ser vi vad som influerar hur vi röstar.  

Genom dessa socioekonomiska faktorer kan vi få en inblick vad som får 

oss att rösta som vi gör. Vissa kanske röstar utifrån att få en högre net-

toinkomst medan andra röstar för att få hjälp för att överhuvudtaget 

lyckas få ett arbete. Olika delar av Sverige har olika förutsättningar och 
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detta tar sig i uttryck hos människor genom de val de gör. Riksdagsva-

let är bara ett av många politiska val. Det är dock ett av de viktigaste 

eftersom det bestämmer vilken politik som ska bedrivas på nationell 

nivå de nästkommande fyra åren. 

2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på om det finns ett demo-

grafiskt, socioekonomiskt och geografiskt samband till hur folket röstar 

i nationella val. För att komprimera uppgiften har Sveriges riksdagsval 

år 2010 valts som studieområde och Alliansen1 som studieobjekt. 

Frågeställningarna blir således: 

1) Finns det ett demografiskt, socioekonomiskt och geografiskt 

samband till hur många röster Alliansen fick i valet 2010? 

2) Hur stor del av valresultatet i kommunerna kan inte förklaras i 

analysen? 

3) Är det skillnad mellan valdistrikten i en kommun i hur stor andel 

röster Alliansen får? 

                                            
1 Alliansen består av Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet och Kristde-
mokraterna 
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2.1 Disposition 

Kapitel tre lyfter fram vilken metod som använts samt de avgränsning-

ar som gjorts. I kapitel fyra redogörs för en bakgrund på ämnet samt 

tidigare studier. I kapitel fem läggs resultatet fram. I kapitel sex förs 

resultatet och de tidigare studierna ihop i ett diskussionsavsnitt. I kapi-

tel sju och åtta, vilket är avslutningen av uppsatsen, presenteras de 

slutsatser som dragits samt en sammanfattning av hela uppsatsen och 

dess resultat. 

3. Metod 

3.1 Metodval och tillvägagångssätt 

För att få svar på syftet, om det finns något demografiskt, socioekono-

miskt och geografiskt samband till hur folk röstar, hämtades statistik 

från Statistiska Centralbyrån (SCB). Från dessa data skapades variabler 

som sedan användes i en regression. En regression är en metod som 

hittar samband mellan en beroende variabel (variabel som förklaras) 

och flera oberoende variabler (variabler som förklarar) (Pallant 2010, 

149). Regressionen är baserad på korrelation och kan på så vis säga oss 

hur mycket de oberoende variablerna kan predicera vad den beroende 

variabelns värde kommer att vara givet olika värden på de oberoende 

variablerna(Ibid. 148-149). Utöver detta kan den också säga oss vilken 

av de oberoende variablerna predicerar den beroende variabelns värde 

bäst (Ibid. 149). 
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De geografiska data som krävts skapades i ArcGIS2 genom de funktion-

er som finns i mjukvaran. Regressionsanalys användes då en kvantita-

tiv metod har varit mest relevant för studien. Detta eftersom mycket 

data krävs för att kunna se något slags samband som har signifikans för 

studien. Regressionsanalys är en bra metod för att få fram eventuella 

samband mellan den beroende variabeln (riksdagsvalresultatet på 

kommunnivå) och de olika oberoende variablerna (baserade på demo-

grafi, socioekonomi och geografi). 

När de valda variablerna förs in i regressionen blir eventuella kopp-

lingar mellan valresultat och variablerna tydliga, vilket besvarar frågan 

om det finns ett samband mellan valresultat, demografi, socioekonomi 

och geografi. Vi får således fram om valresultatet kan förklaras genom 

valda variabler och i vilken utsträckning. Det blir också tydligt hur 

mycket som lämnas oförklarat genom att studera de residualer, som 

skapas genom regressionen, och visa dem i kartform. Vad residualer är 

förklaras senare i detta avsnitt. 

Det allra första som gjordes var att skapa en tematisk karta över valre-

sultatet för att få en första inblick i hur spridningen ser ut över landet 

och vilka kommuner som hade en majoritet av dess befolkning som 

röstade på Alliansen i riksdagsvalet. Sedan skapades en tabell över de 

oberoende variablerna som visar upp beskrivande statistik över dessa.  

Innan regressionen kördes blev alla variabler införda i en scatterplot 

som visar spridning av värdena, men även eventuellt linjärt samband 

                                            
2 Ett geografiskt informationssystem 
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med den beroende variabeln (Pallant 2010, 74). Sambandet undersök-

tes också med ett Pearsons korrelationstest. Det är ett test som visar 

om det finns statistiskt säkerställda samband mellan två variabler 

(Djurfeldt & Barmark 2010, 56). Signifikansnivån är satt vid 0,05, vil-

ket betyder att vi kan säga att det är 95 % säkert att det finns ett sam-

band. Utöver denna plottning skapades också ett histogram för att se 

om den beroende variabelns värden är normalfördelade.  

Det gjordes tre regressioner där kravet på signifikans är 0,05. Först en 

med bara demografiska och socioekonomiska variabler. Sedan gjordes 

en med bara geografiska variabler samt kommunindelningen. Sist 

gjordes en regression med alla valda variabler. På detta sätt ser man 

hur de olika variablernas roll ändras när fler läggs till. Det hela ställdes 

sedan upp i en tabell så att olika jämförelser blir lätta att göra utan att 

behöva studera flera tabeller samtidigt. En djupare analys gjordes på 

den tredje regressionen eftersom den innehöll alla valda variabler. 

Efter att den tredje regressionen gjordes framkom det hur mycket mo-

dellen förklarar valresultatet. Det som inte förklarades visas upp i form 

av residualer. Residualer kan definieras som summan av alla kausala 

faktorer, oavsett om de är observerade eller inte observerade, inklusive 

eventuella mätfel, som förklarar den beroende variabeln men som inte 

varit med i regressionen (Ibid. 57).  

Det undersöktes om residualerna är normalfördelade genom att det 

gjordes ett histogram över dem. Detta gjordes för att se om det fanns 

stora avvikelser från normalfördelningen (Pallant 2010,158). Efter det 

gjordes också en scatterplot som visar residualerna i relation till predi-
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cerade värden. Denna plottning ska visa att de flesta residualer ligger i 

en rektangulär form runt i kring noll-värdet. Avvikelse från detta 

mönster tyder på det finns något slags fel med de antaganden som 

gjorts i regressionen (Ibid. 159)   

Residualerna undersöktes sedan vidare genom att göra ett Moran’s I 

test som visar om det finns klustring av residualerna eller om de är 

spridda slumpmässigt.  Detta test visar om värdena som regressionen 

får fram tenderar att klustras, även kallat att ha en positiv rumslig 

autokorrelation. Detta betyder att vi får fram om liknande värden är 

mer benägna att finnas på en viss plats i Sverige. Moran’s I ger värden 

över, under eller lika med noll. Värden över noll visar att det finns 

klustring, och värden under noll visar att liknande värden är systema-

tiskt frånskilda varandra (Mitchell 2005, 124-125). Geografiska feno-

men och värden brukar i större grad ha en positiv rumslig autokorrelat-

ion än negativ (Ibid. 105).  

För att se var dessa eventuella kluster befinner gjordes en Getis-Ord 

Gi*-analys (Hot spot analys) på residualerna. Denna analys kalkulerar 

var överestimerade eller underestimerade kluster finns (Ibid. 175), 

detta visas sedan på en karta. Kartan visar vart statistiskt signifikanta 

kluster finns runt om i Sverige. Eftersom kunskapen om verktyget inte 

är tillräckligt stort, kördes verktyget med originalinställningarna. Detta 

garanterar att varje kluster i alla fall innehåller två kommuner (ArcGIS 

Resources 2014). Det avstånd verktyget fick för att garantera att varje 

kluster innehåller två kommuner blev 117,3 kilometer.  
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Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har en kommunindelning 

beroende på vad det är för slags kommun. Denna kommunindelning 

användes också i regressionen för att se om en kommuns kategorise-

ring spelar in på hur folk röstar. Mer om det i nästa kapitel. 

För att få en djupare förståelse hur folk röstar valdes också ett antal 

kommuner med dess valdistrikt ut. Detta för att se om det finns sprid-

ning inom kommunernas valresultat, och inte bara mellan kommuner. 

För att visa upp detta gjordes kartor över valresultatet och även box-

plots över resultatet. Boxplots visar på ett bra sätt om det finns stor 

spridning mellan värdena inom kommunen. Boxen i boxploten visar 50 

% av värdena och de sträck som leder ut från lådan visar de lägsta och 

hösta värdena. Strecket i mitten av boxen är medianvärdet. En boxplot 

kan också visa värden som anses vara extrema, så kallade outliers. Det 

är värden som ligger mer än en och en halv boxlängd från boxkanten, 

och även extrema outliers som ligger mer än tre boxlängder från 

boxkanten (Pallant 2013, s. 63-4). 

3.2 Urval och avgränsning 

Eftersom detta arbete handlar om valresultat i riksdagsvalet och gjor-

des med ett antal statistiska variabler, så är analysen gjord på kom-

munnivå. Det finns mycket statistik om olika fenomen på kommunnivå 

och detta gör det lätt att få fram variabler som kan försöka förklara var-

för valresultatet ser ut som det gör. 
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Valet av studieobjekt motiveras genom att det är det partiblock som 

fick makten i valet och därför blir det ett naturligt val att välja Alliansen 

i denna uppsats.  

Valet av variabler har gjorts genom att studera vilka demografiska samt 

socioekonomiska variabler som är vedertagna att spela in på valresul-

tat. Detta genom tidigare studier. Det har också tillförts ett antal geo-

grafiska variabler för att göra modellen mer avancerad och se om geo-

grafin spelar in på valresultatet. De valda demografiska och socioeko-

nomiska variablerna är: 

1) Medelålder i kommunen 

2) Andel öppet arbetslösa i kommunen (20-64 år) 

3) Den genomsnittliga bruttoinkomsten (20+ år) 

4) Andel av kommunens invånare som har minst 3 års utbildning på 

universitet (16-95+ år) 

De valda geografiska variablerna är: 

1) Avstånd till storstad (Stockholm, Göteborg, Malmö) 

2) Avstånd till kusten (Öst- och västkusten) 

SKL har som nämndes tidigare en kommunindelning som delar in alla 

kommuner i Sverige i olika kategorier. Denna kategorisering är intres-

sant att titta närmare på och se om en kommuns kategori spelar in på 

hur befolkningen röstar. 

De indelningar som finns är: 
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1) Storstäder 

2) Förortskommuner till storstäder 

3) Större städer 

4) Förortskommuner till större städer 

5) Pendlingskommuner 

6) Turism- och besöksnäringskommuner 

7) Varuproducerande kommuner 

8) Glesbygdskommuner 

9) Kommuner i tätbefolkad region 

10) Kommuner i glesbefolkad region 

(Sveriges Kommuner och Landsting 2011) 

För att få dessa indelningar lite mer överskådliga skapades fem olika 

kategorier och dessa tio indelningar är placerade i någon av dessa fem.  

1. Storstäder: Storstäder, förortskommuner till storstäder 

2. Större städer: Större städer, förortskommuner till större stä-

der, pendlingskommuner 

3. Näringskommuner: Varuproducerande kommuner, turism 

och besöksnäringskommuner. 

4. Glesbefolkade kommuner: Glesbygdskommuner, Kommuner 

i glesbefolkad region 

5. Övriga kommuner: Kommuner i tätbefolkad region. 

Denna indelning motiveras med att ha de tre storstäderna och dess 

grannkommuner i en kategori, eftersom de alla är nära varandra och i 

samma region. De större städerna har således indelats på samma sätt 
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men pendlingskommuner har också lagts till i denna kategori. Detta för 

att pendlingskommuner rimligen ligger nära större städer. Den tredje 

kategorin motiveras genom att det är kommuner som huvudsakligen 

har någon slags näring pågående. Den fjärde är alla glesbygdskommu-

ner och den femte och sista är de kommuner som inte passade in i nå-

gon kategori, det vill säga kommuner i tätbefolkad region. 

Detta blir således fem stycken så kallade dummyvariabler där kategorin 

övriga kommuner blir referensvariabeln. Dessa kategoriserades till-

sammans med de andra geografiska variablerna när regressionerna 

gjordes. 

För att svara på frågeställningen om det är skillnad mellan valdi-

strikten i enskilda kommuner valdes fyra stycken kommuner ut. Varje 

kategori utom övriga kommuner representeras av en kommun. 

De fyra kommunerna är: 

1) Stockholm (Stockholms län) 

2) Åre (Jämtlands län) 

3) Vilhelmina (Västerbottens län) 

4) Timrå (Västernorrlands län) 

Stockholm valdes eftersom det är den största kommunen i Sverige. Åre 

valdes eftersom det är en av få kommuner som hade majoritet för Alli-

ansen i riksdagsvalet i Norrland. Vilhelmina valdes eftersom det är en 

glesbygdskommun. Timrå valdes eftersom det är en förortskommun 
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(och förmodligen även en pendlingskommun) till en större stad, 

Sundsvall. 

3.3 Metodkritik 

All data är sekundärdata vilket gör att det inte går att se hur den har 

samlats in. Statistiska Centralbyråns tillvägagångssätt är inte känt för 

mig och således måste jag lita på att de samlat in statistiken på ett till-

förlitligt sätt. Eftersom SCB är en statlig myndighet känns tillförlitlig-

heten hög. Det är inte möjligt att samla in det data som behövs för en 

regression av den här skalan helt själv och därför anses det här sättet 

som det bästa sättet.  

Kommunerna i Sverige väger olika tungt i valet utifrån hur många som 

bor i dem. Detta måste tas i beaktande när man ser på valresultaten 

och hur spridningen i landet ser ut, men det är inget som spelar roll när 

variablerna testas för att se om de är signifikanta, eftersom variablerna 

förklarar på kommunnivå och inte hela landet på en gång. Det kan dock 

skapa en karta där det ser ut som Alliansen inte fått så många röster, 

om många av deras röster kommer från ett fåtal täta kommuner. 

Val av variabler är upp till mig som författare och det går inte att samla 

in alla potentiella variabler då detta skulle bli alltför tidskrävande och 

regressionen skulle bli alltför komplicerad. Därför har troliga förkla-

ringsvariabler valts ut, utifrån tidigare studier samt utifrån den statistik 

som finns på SCBs hemsida. Metoden kommer alltså inte kunna visa 

alla kopplingar och förklaringsgrader som finns inom demografi, socio-



12 

 

ekonomi och geografi, men studien kommer visa om det finns eventu-

ella kopplingar och samband. 

4. Bakgrund och tidigare studier 

Nedan följer en bakgrund på de faktorer som har visat sig spela in på 

riksdagsvalet i Sverige samt hur olika partier lockar till sig olika delar 

av befolkningen. Efter det läggs det fram tidigare vetenskapliga studier 

som antingen styrker eller går emot det som tagits upp i bakgrunden. 

4.1 Bakgrund 

Det samband som finns mellan hur vi lever och hur vi röstar visar sig i 

tre olika processer (Holmberg 2000, 59). Först är den politiska proces-

sen, som visar upp sig genom en politisering av de problem som finns i 

samhället. Partier skapar sina program och visar upp sina ståndpunk-

ter för att väljarna ska veta vad varje parti har för åsikter kring dessa 

problem(Ibid.). Det hela går sedan över till den psykologiska processen 

som innebär att varje individ ska försöka vara rationell och komma 

fram till vilket parti som är närmast sina socioekonomiska egenintres-

sen (Ibid.). Här är det värt att nämna att människor med största sanno-

likhet också röstar på det parti som har en stor samhällelig nytta, utö-

ver de egenintressen partiet uppfyller hos individen. Den sista proces-

sen är den sociologiska processen. Den innebär att folk i sammanhållna 

miljöer har relativt lika värderingar och röstar som en grupp. Denna 

grupp har dock samma egenintressen som människorna som bildar 

den och således blir det ett rationellt val utifrån den sociologiska mo-

dellen (Ibid.). 
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Det finns en rad olika influerande faktorer inom den ovannämnda pro-

cessen. Det är dessa faktorer som påverkar hur vi röstar och några ska 

här lyftas fram. Klasstillhörighet hos människor visar ett samband med 

hur de röstar. Moderaterna får de flesta rösterna från medelklassen. 

Socialdemokraterna och vänsterpartiet har mer spridda väljare. Dessa 

kommer från lite olika klasser, som till exempel arbetarklassen men 

även medelklassen (Holmberg 2000, 65). 

Utbildning spelar också en stor roll på hur vi röstar. I valet 1998 rös-

tade hela 33 % av högutbildade på moderaterna medan bara 14 % av de 

som var lågutbildade gjorde det samma (Ibid. 70). 

Ålder spelar även det in på hur vi röstar. Unga förstagångsväljare har 

visat sig rösta på starka partier, och ignorerat partier som är i en svacka 

eller har olika interna problem(Ibid. 80). Unga väljare har också en 

tendens att rösta lite mer extremt än äldre (Ibid. 88).  

Regionala skillnader finns också när det kommer till hur vi röstar. Även 

om Sverige inte har så stora regionala skillnader, så finns det vissa 

klara samband mellan region och partipreferens. Historiskt sett är det i 

Norrland Socialdemokraterna varit starka medan Moderaterna varit 

som starkast i de stora städerna (Ibid. 89).  

Arbetslösa har, enligt Holmberg, en större benägenhet att rösta på de 

partier som uppvisar en mer socialistisk politisk ideologi (Ibid. 99). 

Moderaterna fick ett högre stöd bland förvärvsarbetare men fick inte 

särskilt stort stöd bland de arbetslösa. 
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4.2 Tidigare studier 

Nedan presenteras studier, främst vetenskapliga artiklar, som studerar 

just de variabler som används i denna uppsats. 

4.2.1 Inkomst och klass 

Elinor Scarbrough skrev en artikel som visar att klass spelar mindre 

och mindre roll. Människor tenderar att rösta på andra partier än sin 

klass parti, dock behövs det ännu mer studier på detta enligt henne 

(Scarbrough 1987, 230). Vidare tar hon också upp hur inkomst spelar 

in och menar att den inte spelar någon större roll på hur vi röstar. Den 

bild som målas upp i Storbritannien att Conservatives3 är de rikas parti 

och Labour4 är de fattigas parti är inte sann. Det är något som är rotat i 

folks medvetande men inte något kommer till uttryck när valresultat 

studeras (Ibid.). 

En artikel av Oddbjörn Knutsen från år 2010 håller dock inte med 

Scarbrough. Han menar att klass spelar roll när vi röstar (Knutsen 

2010). I studien framkom det att sociala strukturer som till exempel 

klass förklarade över 50 % av hur folk röstar (Knutsen 2010).  

En annan artikel som studerade inkomst kom också fram till att den 

influerar hur vi röstar. Studien gjordes även den i Storbritannien och 

det kom fram att de med högre inkomst tenderade att rösta på Conser-

                                            
3 De konservativa på svenska och är ett liberalkonservativt parti 
4 Arbetarpartiet på svenska och är ett socialdemokratiskt parti 
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vatives (Hudson 1995). Det går emot det Scarbrough säger om Storbri-

tannien men är i linje med vad Knutsen säger, då inkomst är en del av 

den sociala strukturen. 

4.2.2 Utbildning 

En studie som baserades på valet i Polen år 2001 visade att utbildning 

borde spela roll varför polackerna röstar som de gör (Swindal 2011). 

För att studera det närmare gjorde Swindal en multivariat5 regression 

som inkluderade en utbildningsvariabel. Den visade dock att utbildning 

inte var signifikant för att förklara varför folk röstade som de gjorde. 

Hon kom istället fram till att det som styr hur polacker röstar är ideo-

logi och inte materiella intressen (Ibid.) 

John Hudson undersökte också i sin studie utbildning och om det spe-

lar roll för hur folk röstar i Storbritannien. Det som kom fram var att 

utbildning influerar hur vi röstar, men inte på vilket parti. Det var sna-

rare i enskilda sakfrågor som utbildningsnivå spelade in (Hudson 

1995). 

4.2.3 Arbetslöshet 

En studie från 1985 visade att arbetslöshet inverkar hur vi röstar, men 

bara till en lite del (Craig m.fl. 1985). Det finns dock senare studier som 

visar att arbetslöshet spelar en betydande roll för hur vi röstar. Bland 

annat gjordes en studie i Storbritannien som undersökte hur unga ar-

                                            
5 En regression med flera variabler 
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betslösa röstar. Det visade sig att arbetslösa i ung ålder tenderade att 

rösta för Labour och inte för Conservatives (Banks & Ullah 1987). 

Samma studie av John Hudson som tagits upp ovan, visade att arbets-

löshet spelar roll. Han kom fram till att om någon i hushållet var ar-

betslös var det troligare att de röstade för Labour istället för på Conser-

vatives (Hudson 1995). 

4.2.4 Ålder 

Studier som fokuserar på ålder och hur vi röstar har det inte hittats 

många av. Dock några som visar att ålder påverkar hur vi röstar. I en 

bok av Goerres studerades åldern och han kom fram till att ju äldre vi 

blir desto större benägenhet har vi att rösta på större partier (Goerres 

2009, 93). Dock menade han att det krävs mer studier för att styrka 

detta. I sin bok visar han också att människor förut tenderade att rösta 

på det parti som var ledande när de växte upp. Dock har detta försvun-

nit under senare år då hur vi röstar har blivit mer volatilt och folk byter 

parti oftare (Ibid. 93-94). 

Som togs upp i bakgrunden visade Holmberg upp i sin bok från 2000 

att unga tenderar att rösta på starka partier och att de röstar mer ex-

tremt än äldre personer (Holmberg 2000, 88). 

4.2.5 Geografi 

Geografins betydelse finns det ett antal studier om. Dessa tar främst 

upp begreppet regional klyfta, vilket betyder att olika regioner röstar på 



17 

 

olika partier. Klyftan skapas genom att folk känner samhörighet med 

den region de bor i och med de människor som bor i regionen. Detta 

skapar en region som röstar förhållandevis lika, oberoende vem som 

röstar (Knutsen 2010, 553-554). 

En bok från 1975, alltså en relativt gammal bok på ämnet geografi, vi-

sade att den regionala klyftan är olika, beroende på land. Studien in-

kluderade Sverige och kom fram till att Sverige har en liten regional 

klyfta (Rose & Urwin 1975, 38-9). Det återstår om detta fortfarande 

stämmer då det är nästan fyrtio år sedan denna studie gjordes. 

I Kanada gjordes det en studie som undersökte om människor i städer 

röstade annorlunda än de som bodde utanför städer. Det visade sig att 

befolkningen faktiskt röstar olika beroende på om de bor ruralt eller 

urbant (Walks 2005). De som bodde i städer tenderade att rösta åt 

vänster på den politiska höger-vänsterskalan. De i rurala områden rös-

tade istället mer åt höger. Om just denna tendens att stadsbor röstar åt 

vänster kan appliceras på Sverige återstår att se, men det viktiga med 

studien var att den tog upp att det faktiskt finns regionala skillnader i 

ett land och att om människor bor ruralt eller urbant spelar roll för hur 

de röstar. 

4.2.6 Summering 

Det är tydligt efter att ha läst tidigare studier att det råder delade me-

ningar kring vad som influerar valresultatet. Några studier menar att 

inkomst och klass spelar in på hur vi röstar (Hudson 1995, Knutsen 



18 

 

2010). Andra menar att det inte influerar tillräckligt mycket för att 

spela roll (Scarbrough 1987). 

Utbildning verkar dock vara något som tidigare studier enats om att 

spelar roll, om än på olika sätt. En studie visar som nämnt ovan att 

högutbildade i Polen röstar åt högern. En annan studie visar att utbild-

ning bara influerar i enskilda frågor. 

Arbetslöshet som en påverkande faktor är det ganska stor enighet 

kring. De studier som tagits upp i detta avsnitt gällande arbetslöshet 

var främst gjorda i Storbritannien, där arbetslösa är mer benägna att 

rösta på Labour.  

Dessa artiklar och studier kommer det att återkopplas till i diskussion-

en för att se om det resultat som kommer fram i denna uppsats liknar 

de tidigare studierna. Eftersom de flesta studier som tagits upp i det 

här avsnittet är gjorda utomlands är det intressant, både på ett veten-

skapligt plan samt ett samhälleligt, att se hur de passar in på detta ar-

bete. På ett vetenskapligt plan för att det är en studie på ett land som 

det kanske inte finns så många studier på ur ett geografiskt perspektiv. 

På ett samhälleligt för att det kan vara intressant för Sverige och dess 

invånare att veta konkret vilka faktorer som spelar in när vi går och 

röstar. 
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5. Resultat 

Nedan följer en redogörelse för det resultat som kommit fram via ana-

lysen. Först läggs det fram beskrivande statistik kring den beroende 

variabeln samt de oberoende variablerna, sedan deras samband med 

varandra. Efter det kommer själva regressionsanalysen och slutligen en 

analys på fyra kommuner på valdistriktsnivå.  

5.1 Deskription 

 

Histogrammet till hö-

ger (Figur 1) visar hur 

valresultatet för Alli-

ansen är fördelat över 

kommunerna i Sve-

rige. Valresultatet föl-

jer normalfördel-

ningskurvan ganska 

bra, men som grafen 

visar så är början av 

histogrammet lite fe-

tare och slutet är lite 

längre. Detta betyder att det är fler kommuner med andel röster under 

40 % för Alliansen än vad det är med andel röster över 60 %, men åt 

höger på histogrammet är det extremare värden. Vi ser också att det är 

stor variation från det minsta värdet till det största, där 20 % är det 

minsta och ca 85 % är det största.  

Figur 1. Histogram över valresultatet. 
Källa: SCB 2014a. Graf: Mattias Jansryd. 
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 Till vänster visas en 

karta över Sverige 

och i vilka kommu-

ner som Alliansen 

fick mer än 50 % av 

rösterna samt 50 % 

eller mindre av rös-

terna i riksdagsvalet 

år 2010 (Figur 2). 

Sett till yta ser det ut 

som att Alliansen fått 

färre röster, men 

som nämnts innan 

väger kommunerna 

olika tungt beroende 

på hur många som 

bor i dem. Detta be-

tyder att kommuner 

som Stockholm, Gö-

teborg och Malmö 

väger tyngre än 

andra kommuner. 

Hela Stockholms region är tätbefolkad med många små kommuner. 

Det leder till att Alliansen får fler röster än vad det kanske ser ut på 

kartan ovan. 

Redan i detta skede kan vi se ett antal tecken på att demografi, socioe-

konomi och geografi spelar in på valresultatet. I tätbefolkade kommu-

ner verkar det vara Alliansen som får flest röster, medan de inte alls är 

Figur 2. Karta över valresultatet. 
Källa: SCB 2014a. Kartografi: Mattias Jansryd. 
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populära i Norrland. Västkusten är nästan uteslutande Allianslojal me-

dan nedre östkusten inte följer det mönstret. På östra sidan av Sverige 

är det bara Stockholmsregionen som har en tydlig majoritet för Allian-

sen.  

 
 Tabell 1. Deskription av oberoende variabler. 
  Källa: Författaren. 

Oberoende variabler   Min     Max Medelvärde Standardavvikelse 

Medelålder 36,4 48,9 42,9 2,6 

Inkomst (tusen kr) 122,7 338,3 174,7 29,3 

Arbetslöshet (andel 20-64) 3,6 12 7,7 1,7 

Utbildning (andel 15-95+) 5,1 29,5 9,9 4,0 

Avstånd Storstad (km) 0 994,8 197,3 200,1 

Avstånd Kust (km) 0 266,58 62,6 59,3 

Ovan (Tabell 1) visas beskrivande statistik för de oberoende variablerna 

som kommer att användas i analysen. Medelålder och arbetslöshet har 

en ganska låg standardavvikelse. Eftersom Sverige är ett så pass stort 

land så får vi ett maxvärde på avstånd till storstad på nästan tusen 

kilometer, medan det minsta blir noll eftersom tre städer i Sverige räk-

nas som storstäder. Utbildningen har ganska stor skillnad mellan 

lägsta och högsta värde, med en standardavvikelse på 4,0. Det betyder 

att det finns skillnader i utbildningsnivå runt om i Sverige. Det största 

avståndet till kusten är med största sannolikhet uppe i norr i fjälltrak-

ten, eftersom avstånd till Norges havskust inte räknas. 
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Till vänster (Figur 3) vi-

sas den kommunindel-

ning som gjorts utifrån 

de indelningar som SKL 

använt sig av, som sedan 

komprimerats till fem 

kategorier. Kartan visar 

på ett bra sätt var de 

olika kommunerna är i 

Sverige. De flesta katego-

rier är utspridda över 

hela landet, men gles-

bygdskommuner finns 

främst norr om Stock-

holm. kategorin övriga 

kommunerna finns bara i 

Svea- och Götaland.  

 

  Figur 3. Karta över ny indelning. 
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting 2011. Karto-
grafi: Mattias Jansryd. 
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5.2 Samband mellan valresultat och variabler 

Ovan (Figur 4) visas en plottning över hur valresultatet och arbetslös-

heten korrelerar. Den visar att ju högre arbetslöshet det är i en kom-

mun, desto färre röster får Alliansen. Det är en kommun som ligger lågt 

på arbetslöshet men fortfarande har ett lågt resultat för Alliansen. Det 

är Gällivare som sticker ut med en arbetslöshet på under 6 % men 

också det lägsta antalet röster för Alliansen. 

 

 

 

Figur 4. Samband mellan valresultat och arbetslöshet. 
Källa: SCB 2014b. Graf: Mattias Jansryd. 
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Ovan (Figur 5) visas valresultatet och dess koppling till inkomst. Ju 

högre inkomsten är i en kommun desto större är andelen som röstar på 

Alliansen. Även på denna graf sticker Gällivare ut. Kommunen har en 

medelinkomst på cirka 200 000 kr men att rösta på Alliansen gör in-

vånarna alltså inte i någon större grad. Trots att trendlinjen visar att de 

”borde” göra det. Den kommun som har högst andel av befolkningen 

som röstar på alliansen av alla kommuner har också högst inkomst av 

alla kommuner. Det är Danderyds kommun. 

Figur 5. Samband mellan valresultat och bruttoinkomst. 
Källa: SCB 2014c. Graf: Mattias Jansryd. 
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När utbildningsnivån är hög i kommunen röstar fler på Alliansen. Det 

är så vi kan tolka den här grafen (Figur 6). På denna graf är det egentli-

gen inte något som sticker ut. Värt att notera är att Danderyd har den 

högsta mängden folk som har minst tre år i eftergymnasiala studier, 

när de också har den hösta bruttoinkomsten i Sverige. 

 

 

 

Figur 6. Samband mellan valresultat och utbildningsnivå. 
Källa: SCB 2014d. Graf: Mattias Jansryd. 
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Grafen ovan (Figur 7) visar att ju högre medelålder en kommun har, 

desto färre röster får Alliansen. Det finns dock tre kommuner som har 

relativt hög medelålder men ändå röstar på Alliansen. Dessa är Sotenäs 

kommun, Borgholms kommun samt Simrishamn kommun. Dessa är 

inringade på grafen. 

 

 

 

 

Figur 7. Samband mellan valresultat och medelålder. 
Källa: SCB 2014e. Graf: Mattias Jansryd. 
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Grafen ovan (Figur 8) visar att avståndet till en storstad spelar en nega-

tiv roll på valresultatet för Alliansen. Ju längre avstånd desto färre rös-

ter. Detta kan dock bero på olika saker och kanske är det inte själva av-

ståndet som spelar roll för valresultatet utan någonting annat. Värt att 

notera är att det finns två kommuner som har långt till en storstad men 

som ändå röstar på Alliansen. Dessa två är Bjurholms kommun och Åre 

kommun. 

 

 

 

Figur 8. Samband mellan valresultat och avstånd till storstad. 
Källa: Författaren. Graf: Mattias Jansryd. 
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När avståndet till kusten ökar, minskar andelen som röstar på Allian-

sen. I alla fall om vi tolkar den här grafen (Figur 9). Dock finns det 

också många kustnära kommuner som inte hade majoritet för Allian-

sen. Det finns en kommun som ligger långt i från kusten där större de-

len av befolkningen röstade på Alliansen och det är Åre kommun. 

  

Figur 9. Samband mellan valresultat och avstånd till kust. 
Källa: Författaren. Graf: Mattias Jansryd. 
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      Tabell 2. Pearson korrelation. 
      Källa: Författaren. 

Alla de variabler som har valts ut verkar, utifrån graferna ovan, ha ett 

samband med hur valresultatet blev för riksdagsvalet 2010. För att vara 

säkrare på detta har det gjorts ett korrelationstest för att se om korre-

lationen är signifikant. Som tabellen ovan (Tabell 2) visar korrelerar 

varje variabel med valresultatet på en signifikant nivå, vissa negativt 

och vissa positivt. Kraven på signifikans är satt vid 0,05 och alla variab-

ler är under denna nivå. Denna signifikansnivå betyder att vi med 95 % 

säkerhet kan säga att det finns ett samband. Det återstår dock att se 

hur det blir när de hamnar i en modell med varandra. 

  

Variabler Valresultat  

 Korrelation Signifikans 

Inkomst 0,581 0,000 

Medelålder -0,494 0,000 

Arbetslöshet -0,687 0,000 

Utbildning 0,550 0,000 

Närhet till storstad -0,631 0,000 

Närhet till kusten -0,466 0,000 
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5.3 Regressionsanalys 

        Tabell 3. Regressioner. 
        Källa: Författaren. 

Variabler I Stand.fel I II Stand.fel II III Stand.fel III 

 Koeff. B 
(Sig.) 

 Koeff. B 
(Sig.) 

 Koeff. B 
(Sig.) 

 

Medelålder -0,191 
(0,002) 

0,257 X X 0,003 
(0,955) 

0,256 

Inkomst -0,082 
(0,296) 

0,029 X X -0,029 
(0,693) 

0,027 

Arbetslöshet -0,556 
(0,000) 

0,296 X X -0,420 
(0,000) 

0,276 

Utbildning 0,278  
(0,000) 

0,158 X X 0,296 
(0,000)  

0,142 

Avstånd Stor-
stad 

X X -0,439 
(0,000) 

0,003 -0,405 
(0,000) 

0,003 

Avstånd Kus-
ten 

X X -0,136 
(0,010) 

0,010 -0,040 
(0,339) 

0,008 

Indelning 
storstad 

X X 0,248 
(0,000) 

1,903 0,016 
(0,339) 

1,850 

Indelning 
Större stad 

X X -0,004 
(0,951) 

1,563 -0,041 
(0,457) 

1,259 

Indelning 
Näringskom-
mun 

X X 0,023 
(0,725) 

1,665 0,000 
(0,993) 

1,315 

Indelning 
Glesbygd 

X X -0,055 
(0,418) 

2,238 0,058 
(0,278) 

1,759 

Ovan (tabell 3) visas de resultat som kommit fram genom de tre 

regressionerna. Tabellen visar om det finns ett negativt eller positivt 

samband (Koeff. B). Tabellen visar också signifikansnivån (Sig.). Slutli-

gen visas också standardfelet (Stand. fel) som visar den statistiska fel-

marginalen (Djurfeldt & Barmark 2009, 31). Av de demografiska och 

socioekonomiska variablerna är det tre som är signifikanta, medelål-

der, arbetslöshet och utbildning. Det är också en som inte är signifi-

kant, inkomst. Detta eftersom signifikansnivån ligger på 0,296, vilket 

är över 0,05. Medelålder har en negativ koefficient, vilket betyder att 

när medelåldern är hög är resultatet för Alliansen lågt. Dessa tre 

stämmer in på plottningen som gjordes i det tidigare avsnittet.  
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Av de geografiska variablerna som även inkluderar kommunindelning-

en, är det de tre första som är signifikanta, avstånd till storstad, av-

stånd till kust samt storstadsindelningen. Avståndsvariablerna är båda 

negativa, vilket stämmer in på plottningen. Det betyder att när avstån-

det till kusten eller en storstad ökar tenderar folk att rösta på Alliansen 

i lägre grad. Storstadskategorin är också signifikant vilket betyder att 

den är signifikant skild från referensindelningen, alltså de övriga 

kommunerna. 

I den sista och slutliga regressionen har signifikansnivån ändrats för 

vissa variabler. De som är fortfarande är signifikanta är utbildning, ar-

betslöshet och avstånd till storstad. De andra variablerna som var sig-

nifikanta i de två första regressionerna (medelålder, avstånd till kust 

och storstadsindelningen) är inte längre signifikanta. Det betyder att 

när fler variabler sätts in i regressionen så blir sambandet inte längre 

signifikant för dessa variabler. Värt att nämna är att i den tredje 

regressionen blev ingen av indelningskategorierna signifikanta. 
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5.4 Analys av den tredje regressionen 

Grafen ovan (Figur 10) visar fördelningen av residualerna från den 

tredje regressionen. De följer kurvan ”ganska” bra men har ett högt 

värde som gör den högra ”svansen” längre än den andra. De högsta 

värdena är också lite högre på den högra sidan, vilket betyder att 

regressionen underestimerar mer än vad den överestimerar. 

 

 

 

 

Figur 10. Residualfördelning. 
Källa: Författaren. 
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Grafen ovan (figur 11) visar hur residualerna ser ut när en plottning 

görs. Som vi ser har de ett ganska rektangulärt utseende och verkar 

vara ganska slumpmässigt fördelade kring noll-värdet. Det finns en re-

sidual som sticker ut lite, uppe vid värde fyra. Det är samma som visa-

des på histogrammet (Figur 10), längst ut på den högra sidan i den gra-

fen. Kommunen är Bjurholm.  

 

Figur 11. Plottning av residualerna. 
Källa: Författaren. 
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Ovan (Figur 12) visas en residualkarta. De streckade kommunerna är 

där regressionen överskattar och de prickade är där den underskattar. 

Som vi kan se är det en överskattning i mitten av Stockholmsregionen 

men i de yttre kommunerna är det en underskattning. Det är även en 

viss överskattning uppe i Norrland. I södra Norrland är det främst en 

underskattning som sker och så även i södra delarna av Sverige med 

Figur 12. Karta över residualerna. 
Kartografi: Mattias Jansryd. 
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vissa undantag. På kartan kan vi se vissa tendenser till klustring. För 

att få en djupare inblick i detta har det gjorts ett Moran’s I-test för att 

se om det finns statistiskt signifikanta kluster.  

Moran’s I testet visar ett värde på 0,139. Värdet blev även signifikant. 

Detta betyder, som nämndes i metodavsnittet, att det finns en systema-

tisk klustring av residualer. Regressionen klumpar ihop låga värden 

med varandra och höga värden med varandra. För att lätt se vart dessa 

kluster finns visas de upp på en karta som skapats med hjälp av Getis-

Ord Gi*-verktyget. 

Till vänster visas (Figur 13) re-

sultatet av analysen för var 

klustren befinner sig. Streckade 

är kluster av överestimering och 

de prickade kluster av underes-

timering. De kluster som visas 

på kartan är de som är statistiskt 

signifikanta på 95 %-nivån. Som 

vi kan se finns det ett kluster 

uppe i norr, med två kommuner. 

I Stockholmsregionen blev det 

inget kluster medan i inlandet 

väster om Stockholm blev ett 

som är överestimerat. Det finns 

också ett kluster i södra Norr-

land, vilket syntes redan på resi-

dualkartan (figur 12). 
Figur 13. Karta över Getis-Ord Gi*-analys (Hot spot). 
Kartografi: Mattias Jansryd. 
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5.6 Valdistrikt 

Nedan visas resultatet av att studera fyra kommuner på valdistriktsnivå 

för att avgöra om det finns skillnader på valresultatet inom kommuner. 

Ovan (Figur 14) visas hur Stockholm kommuns olika valdistrikt röstade 

i riksdagsvalet 2010. Det är lätt att se att det finns en stor spridning 

mellan valdistrikten genom att bara studera kartan. För att lättare se 

hur stor spridning det är visas nedan en boxplot på resultatet.  

Figur 14. Karta över valresultatet i Stockholm på valdistriktsnivå. 
Källa: Valmyndigheten 2014. Kartografi: Mattias Jansryd. 
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Boxploten (Figur 15) visar att den högsta andelen röster för Alliansen 

är kring 93 % och det lägsta värdet kring 7 %. Valdistriktet med lägst 

andel röster är Husby med 7,7 %. Det valdistrikt som röstade hela 93,4 

% för Alliansen låg i området Västerled. Boxploten visar också att det 

inte finns några så kallade outliers, utan att det är en jämn spridning 

från högt till lågt i hela kommunen. Det finns således många valdistrikt 

som hade få röster på Alliansen och även många som hade många rös-

ter. Medelvärdet blev således 52 %, vilket stämmer överens med att 

Stockholm kommun visar en majoritet för Alliansen i riksdagsvalet. 

Standardavvikelsen i kommunen blev 19,5. 

Stockholms kommun

V
a

lr
e

s
u

lt
a

t 
(%

)
100

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Figur 15. Boxplot över valresultatet i Stockholms kommun. 
Källa: Valmyndigheten 2014. Graf: Mattias Jansryd. 
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Ovan (Figur 16) är Vilhelmina kommun. Det finns såklart inte lika 

många valdistrikt eftersom befolkningen är betydligt lägre än i Stock-

holm och även spridningen ser ut att vara mindre. Återigen har det 

gjorts en boxplot på kommunen och dess valdistrikt. 

Figur 16. Karta över valresultatet i Vilhelmina på valdistriktsnivå. 
Källa: Valmyndigheten 2014. Kartografi: Mattias Jansryd. 
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Spridningen är mycket mindre i Vilhelmina än i Stockholm men det 

finns ändå en viss spridning mellan valdistrikten, det visar boxploten 

ovan (Figur 17). Valdistriktet med den högsta andelen röster för Allian-

sen var Dikanäs. Det är ett av de stora valdistrikten sett till yta, nord-

väst på kartan. Där fick Alliansen 35,3 % av rösterna. Således ingen 

majoritet någonstans i kommunen. Valdistriktet där de fick lägst antal 

röster var Vilhelmina tätortsdistrikt. Det är det minsta valdistriktet sett 

till yta. Där fick de 26,4 % av rösterna. Medelvärdet för kommunen var 

30 %. Inga outliers fanns heller i denna kommun. Standardavvikelsen 

blev i Vilhelmina kommun 2,7. 
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Figur 17. Boxplot över valresultatet i Vilhelmina kommun. 
Källa: Valmyndigheten 2014. Graf: Mattias Jansryd. 
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Den här kartan (Figur 18) visar valresultatet för Åre kommuns valdi-

strikt. Värdena är högre än i Vilhelmina men inte lika höga som i 

Stockholm. Halva kommunen röstade i minoritet för Alliansen och res-

Figur 18. Karta över valresultatet i Åre på valdistriktsnivå. 
Källa: Valmyndigheten 2014. Kartografi: Mattias Jansryd. 
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terande halva i majoritet. Observera att det vita hålet på den här kartan 

bara är en sjö, alltså inte ett valdistrikt. 

 

Boxploten (Figur 19) visar att spridningen ligger mellan cirka 33 % och 

65 %. I kommunen var det Järpens valdistrikt som Alliansen hade lägst 

antal supportrar med en procentandel på 33 %. Det valdistrikt de fick 

flest röster i var Åre tätort med 64,6 %. Medelvärdet i kommunen blev 

49,5 %. Standardavvikelsen blev här 9,6. 
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Figur 19. Boxplot över valresultatet i Åre kommun. 
Källa: Valmyndigheten 2014. Graf: Mattias Jansryd. 
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Den sista kommunen och dess valdistrikt som analyseras är Timrå 

kommun, som illustreras i kartan ovan (Figur 20). Även här syns det 

att det är spridning mellan valdistrikten. Inget valdristrikt har över 50 

% av rösterna till Alliansen. 

Figur 20. Karta över valresultatet i Timrå på valdistriktsnivå. 
Källa: Valmyndigheten 2014. Kartografi: Mattias Jansryd. 
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Boxploten ovan (Figur 21) visar att spridningen ligger mellan cirka 20 

% och 45 %. Det valdistrikt med lägst antal röster blev Vivsta valdistrikt 

med 20,5 % för Alliansen. Det med flest röster blev Tynderö med 45 %. 

Medelvärdet i kommunen blev 33,3 % och standardavvikelsen blev 6,5.  

Analysen av dessa fyra kommuner och dess valdistrikt visar att det 

finns spridning inom kommuner. Det är alltså inte bara mellan kom-

muner och regioner som det finns spridning. I det här fallet fick den 

mest tätbefolkade kommunen, Stockholm, den högsta spridningen. De 

andra tre kommunerna var mindre sett till befolkning och där blev 

också spridningen mindre. 
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Figur 21. Boxplot över valresultatet i Timrå kommun. 
Källa: Valmyndigheten 2014. Graf: Mattias Jansryd. 
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6. Diskussion 

Den här delen kommer att vara uppdelad så att den följer resultatet 

steg för steg. Eftersom det var fokus på den tredje regressionen i ana-

lysen genom en mer djupgående analys i resultatdelen kommer det 

främst vara den av de tre regressionerna som tas upp i detta avsnitt. 

6.1 Deskription 

Det första som märks i denna analys är spridningen både mellan reg-

ioner och från högsta värde till lägsta värde. Den regionala klyfta som 

Knutsen talade om (2010) tycks även finnas i Sverige. I norr är det näs-

tan inga kommuner som röstar på Alliansen. I Stockholmsregionen är 

de flesta kommuner Allianslojala. Även västkusten har en tydlig 

klustring av Allianskommuner, medan östkusten (exkluderat Stock-

holm) inte har majoritet för Alliansen. Det visar att det finns en klyfta 

mellan regioner. Det som sades på 1970-talet om Sverige och denna 

regionala klyfta, att den var förhållandevis liten (enligt Rose och Urwin 

1975) tycker inte jag stämmer när det visas en karta över hur många 

kommuner som hade över 50 % röster för Alliansen i riksdagsvalet. 

Genom att bara studera figur 2, alltså valresultatskartan, kan vi få en 

inblick om människor i storstäder röstar annorlunda än de ute på 

landsbygden. I Kanada var det så att människor som bodde i städer 

röstade åt vänster och landsbygden på höger (Walks 2005). Det verkar 

inte stämma in på Sverige om vi bara studerar figur 2. Det ser snarare 

ut som att folk i städer röstar på höger och landsbygden på vänster.  
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Att det finns en spridning i röster ter sig ganska logiskt när så många 

mätobjekt (kommuner) är med, men valresultatet är som nämnt rela-

tivt normalfördelat utan några outliers. Det är en jämn spridning från 

lågt till högt med en tyngdpunkt på mitten, vilket skapar den kurva 

som följer fördelningen på figur 1. 

6.2 Samband mellan valresultat och variabler 

Det framgick i plottningen av varje variabel om det finns någon korre-

lation mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna. 

Ingen av de variabler som valts ut har slumpmässiga värden, de hade 

alla en tydlig trendkurva. En del av variablerna har en positiv effekt på 

valresultatet för Alliansen och andra har en negativ inverkan.  

Om vi börjar med de positiva effekterna: inkomst och utbildningsnivå. 

Dessa har alla en tydlig trendkurva som pekar uppåt, vilket betyder att 

valresultatet går upp när dessa går upp. Enligt de studier som gjorts på 

dessa variabler är det lite olika åsikter huruvida de spelar in eller inte. 

Inkomst visade vissa studier på att det spelade in på hur vi röstar, och i 

så fall var det en högre inkomst som tenderade att göra folk mer höger-

inriktade (Hudson 1995, Knutsen 2010). Däremot visade Scarborough 

att det inte fanns något tydligt samband mellan röstning och inkomst-

nivå (1987). Eftersom Scarboroughs studie är mycket äldre än Knut-

sens kan attityder och förhållanden ha förändrats. Folk är i dag kanske 

mer benägna att rösta utifrån vad som skulle vara bra för deras in-

komst. 
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Utbildningsnivån hade också en positiv trendkurva i plottningen. 

Denna variabel är studierna överens om att den influerar valresultatet 

men att den inte kan avgöra vilket parti folk kommer rösta på (Hudson 

1995). I vårt fall verkar dock utbildningsnivån faktiskt spela en stor roll 

för hur vi röstar och då på vilket partiblock. Eftersom detta arbete inte 

studerar enskilda partier kan vi inte veta vilket parti som fått flest rös-

ter där utbildningsnivån är hög, men vi får reda på att det främst är Al-

liansen som har fördel av en högre utbildningsnivå. 

De variabler som enligt plottningen influerar negativt på valresultatet 

för Alliansen är bland annat arbetslösheten. En högre arbetslöshet i en 

kommun tenderar att ge färre röster åt Alliansen. Det var dock en 

kommun som inte riktigt stämmer in och följer trendkurvan; Gällivare. 

Hudson visade att arbetslöshet gör att folk röstar på Labour i Storbri-

tannien (1995). I Sverige verkar arbetslöshet göra att folk inte röstar på 

Alliansen. Att Gällivare inte stämmer in på detta kan ha att göra med 

att de är en gruvkommun. Visserligen finns det fler gruvkommuner 

som inte heller röstar på Alliansen i någon grad, men de kommunerna 

har högre arbetslöshet än Gällivare. 

Enligt Goerres röstar folk på det parti som var ledande när de växte 

upp (Goerres 2009, s. 94-95). Genom plottningen av medelålder visas 

en tydlig trendlinje där Alliansen får färre röster när medelåldern är 

högre. Då Socialdemokraterna länge varit det styrande partiet kan 

detta förklara denna trendlinje. När kommuner har en äldre befolkning 

är det fler som växte upp när socialdemokraterna styrde, vilket då 

skulle kunna förklara trendlinjen. Även om Goerres sade att det är nå-

got vi gått bort ifrån, är hans studie inte gjord på Sverige. 
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Avståndet till kusten och till storstad verkar påverka negativt på 

huruvida folk röstar på Alliansen om vi bara ser till plottningen. Walks 

visade att i Kanada var det mer vänstervridet i städerna (2005), men 

Sverige och riksdagsvalet år 2010 visar något annat. Här är det snarare 

så, om plottningen visar ett sant samband, att Alliansen får mycket mer 

röster i områden där avståndet till en storstad är lågt. Där det är långt 

till en storstad, som i till exempel Norrland, får de inte många röster 

enligt figur 2 och inte heller enligt denna plottning. Exakt varför det går 

emot hur Kanadensare röstar vet jag inte, men det är förmodligen rotat 

i partiernas grundprinciper. Högern i Sverige skulle då vara an-

norlunda jämfört med Kanadas höger, men det är bara rena spekulat-

ioner. 

6.3 Regressionsanalys 

Det första som stack ut när regressionerna gjordes var att inkomst inte 

är signifikant i någon av dem. Men om man jämför hur plottarna ser ut 

för inkomst och utbildning kan vi få en inblick till varför den inte är 

signifikant. Kommunen med högst inkomst är också den med högst 

andel högutbildade, Danderyds kommun. Det kan troligen vara så att 

när utbildning går upp går också inkomst upp. Men i regressionerna 

var det helt enkelt så att utbildning vägde tyngre än inkomst och det är 

därför som utbildningen och inte inkomst blev signifikant. 

Medelålder är signifikant i den första regressionen men i den sista är 

den inte det längre. Med alla variabler är alltså sambandet mellan me-

delålder och valresultat inte tillräckligt starkt. Goerres tyckte sig se ett 

samband där äldre människor tenderar att rösta på de stora partierna 

(Goerres 2009, 93). Alliansen har ett stort parti i form av Moderaterna, 
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men utanför detta block finns Socialdemokraterna som också är ett 

stort parti. Dessa två partier kanske får en liknande mängd av de äldres 

röster. På så vis blir det andra variabler som spelar in när de äldre rös-

tar. 

Den sista av de demografiska och socioekonomiska variablerna som är 

signifikant i den sista regressionen är arbetslöshet. Kommuner med 

hög arbetslöshet har en låg andel människor som röstar för Alliansen. 

Av de tidigare studier som lyfts fram var det ingen som gjordes på Sve-

rige, men om vi jämför resultatet med Hudson (1995), så är det i enlig-

het med den. Alltså att arbetslösa inte röstar på Alliansen. Enligt 

regressionen finns det alltså ett samband och kanske är det så att Alli-

ansens politik inte ses som något positivt för en person som är arbets-

lös. 

Den sista variabeln som är signifikant är avståndet till storstad. Om av-

ståndet till en storstad växer går också andelen röster för Alliansen ner. 

Det är i enlighet med Walks (2005). Eller rättare sagt är det tvärtom 

vad den studien visade, där urbana människor röstade mer åt vänstern. 

Det viktiga i det hela är, som nämndes i teoriavsnittet, att det spelar 

roll för var vi bor när vi går och röstar. I Sverige verkar det vara så att 

Alliansens politik gynnar de som bor i, eller i närheten av en av de tre 

stora städerna i Sverige. I alla fall är det vad folk tror när de går och 

röstar. Detta visar också regressionsanalysen. 

Att ingen av kommunindelningarna är signifikant skilda från referens-

gruppen är värt att notera. Det kan betyda att dessa kategorier som 

SKL har gjort inte kan säga något om hur den kommunen röstar. Det är 
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inte helt omöjligt att med en annan referensgrupp så hade någon av 

dem blivit signifikanta i den sista regressionen. Storstad blev dock sig-

nifikant i den regression som bara hade med de geografiska variablerna 

och kommunindelningen. Men när andra variabler lades till så var 

sambandet inte tillräckligt starkt. 

Residualerna i det här arbetet är menade att visa det som inte förklaras 

av regressionen. Som kartorna visar så finns det vissa områden där 

analysen inte lyckas att predicera det korrekta värdet. Residualerna var 

i stor mån normalfördelade och spridda rektangulärt i plottningen, vil-

ket borde betyda att regressionen som sådan var korrekt. Det är dock 

inte så konstigt att den inte lyckas förklara hela valresultatet, det är helt 

enkelt för mycket som spelar roll när vi går och röstar. 

Som kartorna också visar finns det statistiskt signifikanta kluster i resi-

dualerna. Vad dessa beror på är svårt att säga men det var främst i in-

landet dessa kluster bildades. Kluster som inte var helt oväntade var de 

två i Norrland. Det första har Gällivare inom sina ramar. Denna kom-

mun har låg arbetslöshet men också lågt valresultat för Alliansen. Ef-

tersom regressionen lägger ganska stor tyngd på just arbetslöshet så 

blir det således felpredicerat när Gällivare inte stämmer in med det 

samband regressionen hittat. Samma sak med det andra klustret som 

innefattar Bjurholm. Det var en av två kommuner i Norrland som hade 

mer än 50 % röster för Alliansen. Det är alltså ett undantag som 

regressionen inte har möjlighet att ta hänsyn till, vilket då skapar 

denna felestimering. 
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Det finns också ett tredje kluster i Norrland, vilket hade Åre inräknat i 

sig. Det var den andra av de norrlandskommuner som hade mer än 50 

% som röstade för Alliansen. Här klarar inte heller regressionen av att 

predicera rätt värden. Dessa undantag i valresultatet förklarar alltså en 

stor del av de kluster som bildats. 

De två sista klustren ligger relativt nära storstäder. Det verkar således 

som att regressionen i det här fallet lägger för stor tyngdpunkt på av-

ståndet till storstad. Det som är intressant är att det kluster väster om 

Stockholm är överestimerat och det norr om Malmö var underestime-

rat. Det kan alltså vara så att andra regionala anledningar än avstånd 

till en storstad spelar in, men regressionen kan inte ta hänsyn till det då 

dessa anledningar inte är med i den. 

Residualerna visar att det finns platser i Sverige där regressionen pre-

sterar sämre. För de flesta av de kluster som bildats finns det dock en 

rimlig förklaring till varför det just är där som regressionen lämnar sa-

ker oförklarade. Det finns också områden som är felpredicerade utan-

för dessa kluster, men genom klustren blir det lättare att se varför det 

är felpredicerat. 

6.4 Valdistrikt 

Genom att undersöka fyra kommuner tillhandahölls information kring 

huruvida de är homogena eller inte. I Stockholm är det en väldigt stor 

spridning från högsta till lägsta. Vad det beror på är svårt att säga ex-

akt, men det vi kan konstatera är att den kommun som har lägst antal 

röster för Alliansen är ett distrikt i Husby. Det är ett distrikt långt från 



51 

 

centrala Stockholm. Genom att studera kartan kan vi se att de distrikt 

med lägst antal röster för Alliansen ligger i utkanten av kommunen. 

Om det är så att inkomst spelar roll för hur vi röstar, skulle vi kunna 

spekulera i att det är högre inkomst i centrala Stockholm än i utkanten 

av kommunen. Då skulle det kunna vara en anledning till resultatet. 

Men från tidigare forskning så vet vi dock att det råder delade mening-

ar om inkomst spelar roll. Om Knutsens studie att 50 % av valresultatet 

förklaras genom sociala strukturer såsom inkomst och klass, vilket det 

inte gjort i min analys, så skulle det kunna förklara spridningen i kom-

munen. Om vi istället utgår från min analys så borde utbildningsnivån 

samt arbetslösheten vara skilda inom kommunen. Då skulle det för-

klara den spridning som finns inom kommunen. Det skulle i så fall be-

tyda att det inom Stockholms kommun finns stora skillnader inom de 

variabler som är med i analysen i det här arbetet, till exempel utbild-

ning och arbetslöshet. 

Resultatet för Vilhelmina kommun skiljer sig från Stockholm. Det är en 

lägre andel som röstar för Alliansen. Detta skulle då bero på att det är 

långt ifrån en storstad samt att utbildningsnivån skulle vara låg. Det är 

inte omöjligt att arbetslösheten är hög också. Så skulle det i alla fall 

vara om kommunen följde regressionens resultat fullt ut, men som vi 

vet så finns det en hel del residualer. Därför kan vi inte säga med full 

säkerhet att det är det som spelar in på varför kommunen har så låg 

andel som röstar på Alliansen, men det skulle vara ett rimligt anta-

gande.  

I Åre kommun är det större spridning mellan valdistrikten än i Vilhel-

mina, men mindre än i Stockholm. På kartan är kommunen uppdelad, 

där hälften av valdistrikten röstar i minoritet och andra i majoritet. Kan 
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det till och med vara så att den regionala klyfta som Knutsen tog upp i 

sin artikel (2010, 553-554) kan appliceras inom kommuner och på lokal 

nivå? Det skulle betyda att det finns lokala skillnader inom en kommun 

där olika områden röstar olika. Om vi lyfter fram Stockholms kommun 

igen så är det även där stora interna skillnader, vilket också skulle 

kunna förklaras med den regionala klyftan, fast applicerad på lokal 

nivå. Det är svårt att säga genom att bara studera dessa kommuner 

men det är ingen omöjlighet att vi känner samhörighet med den plats vi 

bor på, oavsett hur stor eller liten platsen är. Detta gör att vi röstar som 

våra grannar, eftersom vi förmodligen har liknande egenintressen som 

skapats genom den plats vi bor på. 

Sist undersöktes Timrå kommun och spridningen i kommunen. Även 

där finns det skillnader mellan distrikten. Skillnaderna är större än i 

Vilhelmina, men ganska lika med Åre kommun.  Det var två distrikt 

som stack ut på kartan genom att lägga sig i den lägsta och i den näst 

högsta kategorin. Detta kan bero på en rad olika saker, men om vi ska 

tro analysen som gjorts i det här arbetet så borde alltså arbetslösheten 

vara högre i ett av dem och utbildningsnivå var högre i den andra.  

Efter att ha undersökt de fyra kommunerna kan vi konstatera att det 

finns skillnader inom kommuner. Kanske skulle resultatet blivit an-

norlunda om andra kommuner hade valts, men eftersom det är skillna-

der inom varje kommun av de fyra studerade så känns det relativt sä-

kert att säga att det finns skillnader inom kommuner. Dessa fyra är 

alltså inga undantag som råkar ha spridning. De fyra kommunerna är 

alla ganska olika, Stockholm är stor, Vilhelmina är litet, Åre är en Alli-

anskommun i Norrland och Timrå är en kommun väldigt nära en större 
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stad. Det tycker jag ger en högre trovärdighet för resultatet och att det 

är skillnad inom kommuner. 

Om det funnits mer tid hade det varit intressant att inkludera fler 

kommuner för att se hur skillnader är runt om landet. Även att göra 

regressioner med ungefär samma variabler hade också varit intressant. 

Då skulle vi kunna se om de samband som visats upp på kommunnivå 

också stämmer på en mer lokal nivå, i det här fallet valdistriktsnivå. 

6.5 Vidare studier 

På ämnet valresultat och vad som spelar in kan många fler studier gö-

ras. När jag försökte hitta tidigare studier på ämnet fick jag inte fram 

alltför många. De flesta av de jag har funnit är inkluderade i denna 

uppsats. Fler studier på varför människor röstar som de gör i Sverige 

skulle kunna gynna politiska partier då de skulle få en djupare inblick i 

människors val och varför de gör dem. 

Fler kvalitativa studier skulle också vara intressant. Detta för att få 

fram de resonemang som förs inom människor när de röstar. Även om 

denna studie visar att socioekonomiska samt geografiska faktorer spe-

lar in kanske det inte är ett sådant resonemang som förs inom männi-

skors huvuden när de läser olika politiska manifest.  

Det finns många infallsvinklar som kan tas när valresultat ska studeras 

och den här uppsatsen tog bara upp en del av allt som influerar. Det 

finns således många andra intressanta infallsvinklar för att få mer kun-

skap om varför vi röstar som vi gör. 
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7. Slutsatser 

De slutsatser som kan dras av denna studie är att utbildning, arbetslös-

het och avstånd till storstad influerar valresultatet på en statistiskt sig-

nifikant nivå. Ju högre andel av en kommuns befolkning som har en 

hög utbildningsnivå, desto högre andel blir det i den kommunen som 

röstar på Alliansen. Ju högre arbetslöshet en kommun har desto färre 

röstar på Alliansen. Så även när avståndet till en storstad ökar. 

En annan slutsats är att det finns spridningar inom kommuner och det 

är således ett heterogent resultat inom kommuner, även om en kom-

mun ser homogen ut på regional nivå. 

Slutligen kan slutsatsen dras att regressionen inte klarar av att förklara 

hela valresultatet men tillräckligt för att vi kan säga att det finns sam-

band mellan valresultatet, demografi, socioekonomi och geografi. 
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8. Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att se om det finns ett samband mellan 

ett antal utvalda demografiska, socioekonomiska, geografiska variabler 

och riksdagsvalet 2010 samt att se vad som lämnas oförklarat av 

regressionsanalysen. Dessutom undersöktes också om det finns skill-

nader mellan valdistrikten i fyra utvalda kommuner. 

För att göra denna analys inhämtades statistik från Statistiska Central-

byrån. Detta visades sedan upp i form av scatterplots och lades in i en 

regression för att finna samband. Resultatet av regressionen framställ-

des i form av tabeller, grafer och kartor. Valdistrikten och dess skillna-

der framställdes genom kartor.  

I avsnittet tidigare studier lades det fram studier som har studerat de 

variabler som är med i denna uppsats. Vissa gick emot varandra, me-

dan vissa gick på samma linje. 

Resultatet i denna uppsats stöder de tidigare studier som finns på äm-

net och visade att det finns samband mellan de valda variablerna och 

valresultatet. Utbildning har en positiv korrelation med valresultatet 

för Alliansen medan arbetslöshet och avstånd till storstad har en nega-

tiv. Det finns också vissa platser i landet som regressionen är sämre på 

att predicera värden. Slutligen visade kartorna av kommunerna och 

dess valdistrikt att det finns skillnader inom kommuner och att skillna-

derna bli större ju fler valdistrikt en kommun har. 
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