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klaS GUStaVSSoN

Blockbytarna i 2010 års riks-
dagsval: 

En presentation och analys utifrån Svt/Valu 2010

Bakgrund
Valet 2010 innebar Socialdemokraternas sämsta valresultat sedan 1914. Med ett 
slutresultat på 30,66 % var det enbart decimalerna som gjorde att partiet, efteråt, 
fortfarande kunde kalla sig för Sveriges största parti. Valresultatet innebar att 
Socialdemokraterna gjort två stora förlustval i rad. Sedan valet 2002 har partiet 
backat med nästan tio procentenheter, vilket innebär att man förlorat närmare 
var fjärde väljare (Källa: Valmyndigheten).

Efter valet tillsattes inte mindre än fyra olika krisgrupper för att analysera 
orsakerna till valförlusterna och lägga grunden för en såväl organisatorisk som 
politisk förnyelse för partiet. Detta arbete har sikte på en extrakongress där hela 
partiets ledning ställt sina platser till förfogande. I spåren av denna eftervalsde-
batt beslutade sig partiordförande Mona Sahlin att lämna sitt uppdrag. 

Två dagar efter valet skrev Carl Melin – statsvetare och opinionschef på före-
taget United Minds, med förflutet på Socialdemokraternas partikansli – på DN:s 
debattsida. På basis av en valdagsundersökning från det egna företaget slog han 
fast orsakerna till Socialdemokraternas valnederlag.1 Melin konstaterade att bak-
grunden måste sökas i väljarrörelsen från Socialdemokraterna till Moderaterna 
och de andra borgliga partierna. Men han gick också ett steg längre och menade 
att han hade utrett orsakerna till denna väljarflykt:

”37 procent av de socialdemokrater som bytte politiskt block i årets val gjorde 

det på grund av partiets hållning i frågan om avdraget för hushållsnära tjäns-
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ter. 32 procent lämnade Socialdemokraterna på grund av samarbetet med 

Vänsterpartiet. 26 procent motsatte sig Socialdemokraternas hållning till 

kärnkraften.” (DN debatt 2010 09 21)

Så här snabbt kunde alltså ett opinionsinstitut peka ut exakt – och i avrundade 
procentenheter rangordna – de tre orsaker som skrämt bort Socialdemokrater-
nas väljare till Alliansen. Och viktigast av allt var alltså frågan om att inte av-
skaffa ett skatteavdrag för städning. Efter att ha läst artikeln kändes slutsatserna 
i sin okomplicerade, närmast monokausala enkelhet, som allt för simpla. Väljar-
strömmar och partibyten måste ges mer tid att analyseras än så och underlaget 
måste vara större.2

Det finns ett intressant parallellfall att tänka på här. Efter valet 2006 var Gö-
ran Persson fullständigt övertygad om att orsakerna till valförlusten handlade 
om fastighetsskatten (Persson 2007). I Oscarssons och Holmbergs (2008) gedig-
na forskningsrapport över samma val, menar man sig inte kunna finna något 
entydigt stöd för att just fastighetsskatten verkligen hade en sådan avgörande 
betydelse för valutgången. 

För att förstå valresultatet tror jag att man måste ha en betydligt mer öppen 
hållning och inte omedelbart sluta sig till att det finns ett eller högst tre politis-
ka ställningstaganden som fällde avgörandet. Samtidigt vill jag ge Melin har rätt 
i det att jag menar att en analys av valresultatet måste vara särskilt uppmärksam 
på just blockbyten från De rödgröna till Alliansen. Det är därför också synd att 
den socialdemokratiska kriskommissionens valanalys inte ägnar dessa frågor om 
väljarrörlighet och blockbyten något större intresse. Den här presentationen är 
ett försök att fördjupa denna förståelse och ge ett underlag för vidare diskus-
sion. 

Valu 2010
Den här presenterade analysen är koncentrerad till de väljare som bytte block 
sedan valet 2006 och särskilt intressanta är de väljare som gick från De rödgröna 
till Alliansen. De data jag framförallt utgår från är hämtade från SVT:s valloka-
lundersökning.

Sedan 1990 genomför Sveriges television (SVT), vid alla riksdagsval, val till 
EU-parlamentet och vid nationella folkomröstningar, en vallokalundersökning 
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(Valu). Detta är en enkätstudie som görs i anslutning till vallokalerna och vid 
platser för förtida röstning, i syfte att presenteras under SVT:s valvaka. Under-
sökningen ligger dels till grund för den ”exil poll” som presenteras just efter 
vallokalernas stängning, men syftet är också att ge tittarna material för att förstå 
valutgången. Vallokalundersökningen är ett samarbete mellan SVT och forskare 
vid KTH i Stockholm och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs uni-
versitet. Primärforskare för Valu 2010 är Sören Holmberg (Statsvetenskapliga 
institutionen vid Göteborgs universitet), Per Näsman (Avdelningen för säker-
hetsforskning, Kungliga tekniska högskolan i Stockholm) och Kent Wännström 
(Sveriges television).

Valu 2010 bygger på enkätsvar från 11. 889 väljare, som samlats in vid 90 
postkontor och 40 röstningslokaler för förtidsröstning. Vallokalundersökningen 
bygger alltså på ett statistiskt underlag som är betydligt mer omfattande än opi-
nionsinstitutens valdagsmätningar. Den genomförs direkt på den plats där röst-
ningen sker och inte över telefon. Genom Svensk nationell datatjänst (SND) 
har jag fått tillgång till rådatan för Valu 2010 (SND 0885). Alla resultat från Valu 
2010 som här presenteras är ovägda siffror.3 Tillsammans med min kollega Anna 
Engstam har jag omkodat vissa variabler i råmaterialet i syfte att närmare kunna 
undersöka de väljare som bytt block mellan valet 2006 och 2010. 

Presentationen innefattar en genomgång av ett flertal tabeller som belyser i 
synnerhet blockbytarnas attityder och väljarbeteenden. För att ge en bakgrund 
till denna tabellexercis har jag velat att kort, under de olika rubrikerna, ankny-
ta till vad tidigare svensk valforskning kunnat konstatera om de senaste årens 
riksdagsval. Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet kan falla till-
baka på Svensk valundersökning, som genomförts vid varje riksdagsval sedan 
1956. Sedan decennier utförs denna med hjälp av en tvåpanelsundersökning, där 
hälften av svarspersonerna (som intervjuas genom hembesök) finns kvar i un-
dersökningen även nästkommande val. Här ställs också frågor såväl före som 
efter valet.4 Valundersökningarna har avrapporterats i en egen bokserie. I den 
här presentationen refereras särskilt till Henrik Oscarsson och Sören Holmbergs 
Regeringsskiftet. Väljarna och valet 2006 (2008).

Blockbytare som nyckelkategori
Denna presentation har alltså fokus på dem som bytt från det rödgröna till det 
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borgliga blocket i årets val eftersom dessa har haft särskild betydelse för val-
utgången. Innan vi fortsätter diskussionen om dessa blockbytare finns det an-
ledning att kort säga något om en annan kategori av väljare, nämligen de unga 
förstagångsväljarna.5 

I svensk valforskning brukar ofta lyftas fram att förstagångsväljarna är den 
grupp som är särskilt känsliga för valtrenden och att de stora tendenserna i valet 
slår igenom med särskild kraft i just denna grupp (Giljam & Holmberg 1993, Gil-
jam & Holmberg 1995). Utvärderingarna för valet 2006 kunde emellertid inte en-
tydigt belägga att detta också varit fallet vid detta val. Enligt valundersökningen 
gick visserligen det rödgröna blocket tillbaka (helt enligt valtrenden) bland de 
unga väljarna, men Socialdemokraterna syntes samtidigt ha gjort ett bättre val 
än 2002. Valu 2006 motsade dock en sådan socialdemokratisk upphämtning. Valu 
2010 ger en bild av att det i gruppen av nya väljare faktiskt var så att De rödgröna 
partierna hade fler sympatisörer än Alliansen och att Socialdemokraterna gått 
något framåt, samtidigt som Moderaterna tappat. Valvinden är med andra ord 
inte synlig i den väljargrupp där vi kunde förvänta oss att den skulle vara som 
mest slående. Istället måste vi rikta sökarljuset mot den grupp som framförallt 
avgjorde detta val: de som bytte block från De rödgröna till Alliansen. 

Det vanliga är att studera väljarrörlighet som först och främst en fråga om 
partibyten. I valundersökningarna har man för varje val, med något enstaka un-
dantag, kunnat konstatera en stadig ökning av antalet partibytare. Med undantag 
för valet 1994, då byten mellan block nådde sin historiska peak, är byten mellan 
de borgliga partierna de vanligaste partibytena. Men även om partibyten vanli-
gast kan bokföras som en intern ”borglig kannibalism”, så har utvecklingen gått 
mot en väljarrörlighet där alltfler byter block mellan de olika valen (Holmberg & 
Oscarsson 2004). Valet 2006 utgjorde blockbytarna 11,8% av valmanskåren, vilket 
innebar den näst högsta andelen blockbytare (Oscarsson & Holmberg 2008).6

Det finns anledning att återkomma till frågan om vad som utmärker parti-
bytare senare, men detta är inte en presentation om väljarrörlighet som valsocio-
logiskt fenomen. Syftet är istället att försöka förstå 2010 års valresultat med ut-
gångspunkt från de blockbytande väljarna. Det finns i huvudsak två anledningar 
till att jag valt att utgå från blockbytare, snarare än att studera flödena mellan 
de olika partierna.

 Det viktigaste är ett teoretiskt argument. Inget tidigare svenskt riksdagsval 
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har varit så blockpolitiskt dominerat som detta års. Alliansen och De rödgröna 
lanserades som två konkurrerande regeringsalternativ där de olika konstellatio-
nernas partier marknadsförde sig själva med partigemensamma turnéer, hem-
sidor, annons- och affischkampanjer. TV4 genomförde partiledarutfrågningar 
blockvis. Socialdemokraterna som traditionellt byggt upp sin valrörelse kring 
presentationen av ett valmanifest gick nu till val på en partigemensam regerings-
plattform. Kristdemokraterna gjorde sitt sämsta val på sexton år men det tycktes 
ändå vara god stämning på partiets valvaka (låt vara att stämningen därefter 
tycks ha blivit mindre festlig). Miljöpartiet gjorde sitt bästa val någonsin men 
de båda språkrören hade, detta till trots, en bister uppsyn när de kommenterade 
valresultatet. Detta var ett val som vanns av Alliansen och som förlorades av De 
rödgröna. Och därför är det också på detta sätt som det måste utvärderas. Att 
så är fallet märks också i enkätkonstruktionen för Valu 2010. De flesta frågorna 
känner vi igen från tidigare undersökningar (vilket också möjliggör analyser av 
längre tidsserier), men nytt för i år var att det också ställdes frågor om vilket 
av de två regeringsalternativen som man ansåg hade den bästa politiken för ett 
antal uppräknade politikområden. 

Frågan om partibyten är redan från början ett ämne som manar till försik-
tighet. Precis som i United Minds valdagsundersökning är Valu en studie där 
den enda möjligheten till att ta reda på hur respondenterna röstat för fyra år 
sedan är att fråga dem. Men därmed är vi också helt utelämnade åt att de som 
svarar minns rätt och sedan sanningsenligt berättar hur man röstade för fyra år 
sedan. I Den svenska valundersökningens två-paneldata finns hälften av föregå-
ende urval av väljare kvar i undersökningen och därför är det också möjligt att 
kontrollera och korrigera för minnesfel. Erfarenheterna härifrån är att omkring 
en fjärdedel av väljarna minns fel om hur man röstade valet innan. Redan en has-
tig blick på enkätsvaren över hur de som fyllt i årets enkät uppger sig ha röstat 
i valet 2006, visar att svaren avviker markant från det faktiska valresultatet för 
fyra år sedan. Men om svarsresultaten för frågan om partival för 2006 istället 
delas in i de två politiska blocken kommer vi betydligt närmare det faktiska 
valresultatet.7 Möjligen är det så att minnesfelen oftast faller inom ramen för de 
politiska blocken. 

För att förstå bakgrunden till valresultatet är naturligtvis väljarströmmen 
från De rödgröna till Alliansen särskilt intressant. I valutvärderingar brukar man 
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särskilt lyfta fram nettoflödena mellan partier och partiblock. Men det är samti-
digt viktigt att framhålla att trots att det inte finns något nettoflöde från Allian-
sen till De rödgröna, så finns det ändå väljare som bytt parti i denna riktning. En 
ordentlig utvärdering av valresultatet måste också beakta denna väljarström. Att 
presentationen inriktar sig på valets blockbytare innebär att ingenting kommer 
att sägas om den förvisso intressanta väljarströmningen mellan S och SD. Det är 
min övertygelse att denna väljarflykt måste förklaras separat. 

Den klassificering av väljarna som huvudsakligen följer i framställningen ut-
går från sju olika kategorier. Först skiljs de båda blockens väljare i tabellens övre 
och nedre halvor. De respektive blockens väljare har sedan delats in i tre olika 
kategorier. De som röstat på samma block 2006 och 2010, de som röstade på ett 
annat block 2006 men nu bytt sida och, slutligen, en grupp av blockets övriga 
väljare. Dessa övriga väljare inkluderar förstagångsväljare, samt de som blank-
röstat, valskolkat eller röstat på något övrigt icke-blockbundet parti 2006. Till 
detta kommer en kategori av resterande röstande som inkluderar alla som röstat 
på något parti utanför de båda blocken. Denna disparata grupp finns med för 
redovisningens skull, men kommer inte att ägnas några särskilda kommentarer. 

 Denna uppdelning av väljarkategorier gör det möjligt att utröna vad som på 
olika områden särskilt utmärker den grupp väljare som bytte block från De röd-
gröna till Alliansen. Presentationen koncentrerar sig på blockbytarnas politiska 
attityder och motiven bakom röstandet och inte på sociologiska bakgrundsvari-
abler som ålder, kön, yrkestillhörighet etc. 

Först behandlas den ideologiska identifikationen för de olika väljarkatego-
rierna, med avseende på hur väljarna placerar sig själva på höger/vänster-skalan. 
Under nästa rubrik behandlas de olika politiska sakområden som väljarna menar 
har haft störst betydelse för partival. Dessa sakområden kopplas till väljarnas 
förtroende för de respektive regeringsalternativen. Därefter följer rubriker om 
”plånboksröstning” och partiledarnas betydelse. I eftervalsdebatten har också 
frågan om vad det rödgröna samarbetet som sådant haft för betydelse för val-
utgången och i denna fråga presenteras visst underlag. Statistikgenomgången 
avslutas med frågan om blockbytarnas röstsplittring mellan kommun och riks-
dagsval och frågan om när väljarna bestämde sig för parti. Sist av allt vill jag mer 
självständigt, men med anknytning till den presenterade statistiken.

Jag har vinnlagt mig om en vetenskaplig framställning, men texten är sam-
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tidigt riktad till en specifikt socialdemokratisk publik. I de avslutande reflexio-
nerna vill jag, utan att för den skull göra några större utsvävningar, också delvis 
kommentera vissa faror som jag tyckt mig se i den socialdemokratiska efter-
valsdebatten. Alla tabeller och diagram har numrerats och placerats i en separat 
bilaga, efter den huvudsakliga texten.

Höger och vänster
I Oscarssons och Holmbergs utvärdering av valet 2006 konstaterades att så många 
väljare aldrig förr hade definierat sig själva som höger. Samma rekord noterades i 
Valu 2006 där 41% definierade sig till höger. I årets Valu sker en putsning av detta 
rekord när 42% av väljarna definierar sig själva som höger. Sedan Valu-mätningar-
na påbörjades 1991 har heller aldrig en så liten andel av väljarna velat definiera sig 
själva som varken höger eller vänster. Det skulle därför förefalla rimligt att tolka 
valet 2010 som en följd av en högervind som hållit i sig sedan föregående val. 

Samtidigt visar en jämförelse med Valu 2006 också en viss ökning av väljare 
som definierar sig själva som vänster. Från Valu 2010 kan det också konstateras 
att gruppen väljare som definierar sig själva som ”klart till vänster” är något stör-
re än gruppen som definierar sig ”klart till höger”. Valu 2010 visar också att de 
som säger sig vara varken höger eller vänster fördelat sig jämt i val av partiblock 
(44 % röstade på Alliansen och 43 % röstade på De rödgröna). 

Det vi ser är en polarisering av höger/vänster-dimensionen. Det är rimligt 
att tänka sig att valrörelsens hela dramaturgi – där två politiska block stod mot 
varandra – i sig kan ha bidragit till en sådan polarisering. Men att byta block 
behöver inte nödvändigtvis innebära att man omdefinierar sig på höger/vänster-
skalan. Tabell 1 ger oss ett gott underlag för vidare resonemang.

Vi ser att hälften av dem som rört sig från Alliansen till De rödgröna definie-
rar sig själva som vänster. För de väljare som rört sig i motsatt riktning är andelen 
som identifierar sig som höger 42%. En majoritet av de väljare som bytte från 
rödgrönt till blått tycks alltså inte själva definiera sig som politiskt höger. Även 
i tabellens övre ”rödgröna halva” ser vi att de nytillkomna blockbytarna utmär-
ker sig mot de övriga grupperna genom sin mer tvetydiga självidentifikation på 
höger/vänsterskalan. Noterbart är att de som bytt block till Alliansen i nästan 
lika stor utsträckning menar sig vara varken höger eller vänster, som de anser sig 
själva vara höger.
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Det finns anledning att vara kritisk till det sätt på vilket den socialdemokra-
tiska Kriskommissionens nyligen rapporterade valanalys hanterat Valu-materi-
alet om väljarnas identifikation på höger/vänster-skalan. Vid rapporteringen av 
Valu-materialet har svarsalternativet ”varken höger eller vänster”, utan vidare 
motivering, ersatts med ”mitten”. Jag vill varna för att omedelbart identifiera 
den grupp som inte vill definiera sig som höger eller vänster som sådana mit-
tenväljare. Motviljan att definiera sig själv på höger/vänsterskalan kan också 
ha andra, ha vitt skilda, anledningar. Det kan också handla om politiskt oin-
tresse (betänk att Valu-enkäten inte erbjuder svarsalternativet ”vet inte”), att 
man orienterar sig efter andra politiska dimensioner, t.ex. en grön dimension 
om ekologisk uthållighet/tillväxt eller en populistisk dimension om ”etablis-
semanget” versus ”vanligt folk”. Den socialdemokratiska Kriskommissionen för 
i detta sammanhang vaga resonemang om vilka partier som har hög andel ”mit-
tenväljare” och konstaterar sedan att ”[b]land Sverigedemokraternas väljare är 
det ett flertal som betraktar sig som höger” (Socialdemokraternas kriskommis-
sion 2010: 15). Det är för mig fullständigt obegripligt att rapportförfattarna inte 
i detta sammanhang upplyser sina läsare om att Sverigedemokraterna faktiskt 
är det riksdagsparti som också har högst andel av egna väljarna (34%) som anser 
sig vara ”varken höger eller vänster”. Detta faktum borde om något fått Kris-
kommissionen att reflektera över det lämpliga i att självvådligt byta etiketter på 
enkätens svarsalternativ. 

 Efter dessa kritiska kommentarer till Kriskommissionens hantering av Valu-
data, kan vi konstatera att det tycks ha blåst högervind i valet. Men att det är 
samtidigt värt att framhålla att en majoritet av dem som bytte block till Allian-
sen inte själva definierar sig som höger. 

 
Viktiga politikområden och tilltron till regeringsalternativen 
Man brukar säga att svenska väljares partival framförallt handlar om ideologi 
och politiska sakfrågor, snarare än partiledaridentifikation eller slentrianmäs-
sig vaneröstning (Holmberg och Oscarsson 2004). För att förstå blockbytarna är 
det alltså viktigt att ta reda på vilka politiska sakområden som varit viktiga för 
deras partival. Vi ska också koppla samman de frågor som väljarna tycker varit 
viktigast med förtroendet för de båda regeringsalternativen. 

I Valu 2010 ställdes frågor om vilka frågor som hade stor betydelse för väljar-
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nas partival. Överst på topplistan kom: (1) skola och utbildning, (2) den svenska 
ekonomin, (3) sysselsättning, (4) sjukvården och (5) den sociala välfärden. No-
terbart är att den borgliga paradgrenen skatterna kommer först på elfte plats i 
väljarnas rangordning. I det följande vill jag ta vid där den socialdemokratiska 
Kriskommissionen så abrupt slutar. Syftet är att fördjupa förståelsen av hur väl-
jarna 

Innan vi tolkar resultatet i tabellen måste variabeln klargöras. I enkäten fick 
respondenterna ange hur stor betydelse de olika politiska sakområdena varit för 
valet av parti. Detta gjordes utifrån alternativen: ”inte stor betydelse”, ”ganska 
liten betydelse”, ”ganska stor betydelse” och ”mycket stor betydelse”. Det är van-
ligt att man för enkelhetens skull redovisar denna typ av frågor sammanslagna 
som: ”stor betydelse” och ”inte stor betydelse”. I tabellen redovisas svaren som 
en dikotom variabel där de som angivit ”mycket stor betydelse” isolerats från 
alla andra svarsalternativ. Syftet med detta är att särskilt kunna betona vad som 
varit mycket viktigt för väljarna. Mer än hälften av alla som svarade på enkäten 
angav t.ex. att frågor om skola och utbildning hade haft mycket stor betydelse 
för partival. Men man bör hålla i minnet att också en mycket stor andel av dem 
som inte tillskriver utbildningsfrågan ”mycket stor betydelse” för val av parti 
trots allt anser att frågan varit viktig. Denna redovisningsprincip kommer att 
följas konsekvent, för att vi ska kunna se vilka frågor som har haft en mycket 
stor betydelse för blockbytarnas partival. 

Skola och utbildning 
Frågor om skola och utbildning är ett politikområde där Socialdemokraterna, 
från att traditionellt ha haft ett högt förtroende, på senare tid haft ett vikande 
förtroende hos väljarna. Detta blev tydligt i 2006 års valundersökning. Det är här 
framförallt Folkpartiet (men också Moderaterna) som här har haft framgång hos 
väljarna (Hedberg 2009). Tabell 2 visar i vilken utsträckning som de olika väljar-
kategorierna anser att politiken för skola och utbildning varit en mycket viktig 
fråga för valet av parti. 

Tabellen visar att frågor om skola och utbildning i större utsträckning, för 
varje kategori av väljare, ansetts som mycket viktig för de rödgröna väljarna än 
för alliansväljarna. 

De som lämnat De rödgröna till förmån från Alliansen är i lägre utsträckning 
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benägna att tillskriva skolfrågorna mycket stor betydelse för partivalet (57,5% 
respektive 48,3%). Faktum är att i den fråga som varit viktigast för väljarna i sin 
helhet, så är blockbytarna från Alliansen till De rödgröna den väljarkategori som 
i lägst utsträckning tillskriver frågan en mycket stor betydelse för partivalet. 
Undantaget gruppen ”resterande röstande”, så är just dessa blockbytare den enda 
grupp där mindre andel än hälften anser frågan som mycket betydelsefull. 

I Valu 2010 finns en fråga som handlar om vilket av de två regeringsalternati-
ven som väljarna anser har bäst politik för skola och utbildning (tabell 3).

Om vi här ställer de båda blockens respektive grupper av väljare mot varandra 
märker vi att Alliansen genomgående har ett högre förtroende bland sina väljare 
i utbildningsfrågorna. Detta gäller också för de båda partikonstellationernas 
respektive blockbytare. För båda blocken gäller att de väljare som kommit från 
motståndarblocket i lägre utsträckning är övertygade om att det egna politiska 
blocket också har den bästa skolpolitiken. I den fråga som väljarna ansåg som 
mest betydelsefull för partival hade alltså det rödgröna alternativet ett sämre 
förtroende bland väljarna än Alliansen, trots att de rödgröna väljarna i något 
större utsträckning värderade denna fråga som viktigare för valet av parti. 

Den svenska ekonomin
Den näst viktigaste frågan för väljarnas partival handlade om den svenska 
ekonomin. Traditionellt har detta varit en given vinnarfråga för Socialdemo-
kraterna. I valet 2006 var förhållandet annorlunda, trots att väljarna generellt 
hade en positiv bild av den ekonomiska utvecklingen för Sverige. Oscarsson och 
Holmberg (2008) redogör för hur de S-väljare som gått över till något av alli-
anspartierna i 2006 års val, och de S-väljare som blivit partiet troget, värderade 
Socialdemokraternas politik på olika sakområden. Frågan om svensk ekonomi 
(följt av sysselsättningen) var det politikområde där skillnaden mellan de båda 
grupperna var som störst, på så sätt att de väljare som bytt över till Alliansen 
gjorde en betydligt mer negativ värdering av den socialdemokratiska politiken 
för den svenska ekonomin. 

Tabell 4 visar i vilken utsträckning de olika väljarkategorierna ansett frågan 
om den svenska ekonomin som mycket viktig för valet av parti. Vi ser att frå-
gan om den svenska ekonomin haft en större betydelse för alliansväljarna än 
de rödgröna väljarna. På båda halvor i tabellen tycks det som att frågan har haft 
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mindre betydelse för dem som bytt block än dem som röstat på samma block två 
riksdagsval i rad, men större betydelse jämfört med de övriga blockväljarna. Man 
ska komma ihåg att frågan om den svenska ekonomin är den fråga som blockby-
tarna till Alliansen i störst utsträckning har tyckt vara en mycket viktig fråga för 
valet av parti. Frågan om den svenska ekonomin har i större utsträckning varit 
mycket viktig för de som bytt från De rödgröna till Alliansen än för dem som 
stannat kvar hos De Rödgröna (55,4% respektive 41,7%). 

Tabell 5 visar vilken regering som de olika väljarkategorierna menar har bäst 
politik för den svenska ekonomin. Mönstret från valet 2006 går också igen i detta 
års val, men nu hade väljarna att ta ställning till två olika politiska blocks politik 
för den svenska ekonomin. Alliansen har överlag ett betydligt högre förtroende 
i frågan om vilket block som har den bästa politiken för den svenska ekonomin. 
Bland de rödgröna väljarna är de som har bytt block från Alliansen också de 
som i lägst utsträckning tilltror De rödgrönas politik på detta område. Inte ens 
hälften av dessa blockbytare uppger att De rödgröna har den bästa politiken för 
Sveriges ekonomi. De som bytt block i den andra riktningen är däremot i mycket 
hög utsträckning (86 %) övertygade om att de bytt över till det block som har 
den bästa politiken för den svenska ekonomin. 

Sysselsättningen
Frågan om svensk ekonomi hänger naturligtvis samman med en annan av So-
cialdemokraternas traditionellt starka grenar: sysselsättningen. Tabell 6 visar i 
vilken utsträckning som de olika väljarkategorierna har ansett att frågan om 
sysselsättning varit en mycket viktig fråga för valet av parti.

I detta val tycks det alltså som att frågan om sysselsättning, genomgående 
för de olika kategorierna av väljare, i högre grad ansetts som mycket viktig för 
Alliansens väljare än för De rödgröna. Detta är genomgående för de olika väljar-
kategorierna och störst är differensen mellan de båda grupperna av blockbytare. 
Däremot är det inte så att frågan om sysselsättning i högre utsträckning ansetts 
som mycket viktig bland de som bytt block från De rödgröna, jämfört med dem 
som stannat kvar. 

Tabell 7 visar hur de olika väljarkategorierna svarat på frågan om vilket block 
som har bäst politik för sysselsättningen. Alliansväljarna är i större utsträck-
ning, för varje väljarkategori, mer övertygade om att det egna blocket har den 
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bästa politiken för sysselsättning. Även här är differensen störst mellan de båda 
grupperna av blockbytare. De väljare som bytt block till Alliansen har visserli-
gen ett mindre förtroende för detta regeringsalternativs förmåga på sysselsätt-
ningsområdet än de ”trogna” alliansväljarna, men ett något högre förtroende än 
de övriga som röstat på samma alternativ. På den rödgröna sidan är det däremot 
blockbytarna som i lägst utsträckning tilltror detta regeringsalternativ på sys-
selsättningsområdet. 

Vi har nu gått igenom prispallen vad gäller väljarnas viktigaste frågor och 
konstaterat att Alliansen här haft det genomgående högsta förtroendet i de frå-
gor som väljarna rankat som viktigast. När det gäller frågor om svensk ekonomi 
och sysselsättning har dessa frågor ansetts viktigare för alliansväljarna. Bilden 
blir delvis en annan när vi flyttar uppmärksamheten till de frågor som kommer 
utanför topp-tre-listan.

Sjukvården
När Socialdemokraterna, med Vänsterpartiet och Miljöpartiet som ”samarbets-
partier” senast erövrade regeringsmakten var sjukvården den fråga som, enlig 
Valu-undersökningen, uppgavs ha varit näst viktigast (efter skolan) för väljarnas 
partival. Tabell 8 visar i vilken utsträckning de olika väljarkategorierna ansett att 
frågan om sjukvård varit en mycket viktig fråga för valet av parti. 

Vi ser att sjukvårdspolitiken sammantaget varit viktigare för De rödgrönas 
väljare, än för alliansväljarna, när det gällde val av parti. Noterbart är också att de 
alliansväljare som kommit från det rödgröna blocket tillskriver sjukvårdspoliti-
ken större betydelse för valet av parti än de andra kategorierna av alliansväljare. 
Men i jämförelse med de väljare som stannat kvar hos De rödgröna tillmäter 
man i betydligt lägre andel sjukvårdsfrågan mycket stor betydelse (44,6 jämfört 
med 60,4). De väljare som bytt block till De rödgröna tillmäter i större utsträck-
ning sjukvårdsfrågorna större vikt än gruppen ”övriga rödgröna väljare”. 

Tabell 9 visar vilket block de olika väljarkategorierna anser har bäst politik 
för sjukvården. I frågan om sjukvårdspolitiken får De rödgröna ett bättre betyg 
av väljarna än Alliansen. Detta slår också igenom när det gäller blockbytarna. 
När det gäller väljarströmmen från Alliansen till De rödgröna så råder det för 
denna grupp av väljare i markant utsträckning en övertygelse om att man i sin 
röstning bytt till ett bättre regeringsalternativ. Men detta gäller inte för de väl-
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jare som vandrat den motsatta riktningen. I frågorna om svensk ekonomi och 
sysselsättning menade sig betydligt fler än hälften av dem som bytt block från 
De rödgröna till Alliansen att de också bytt till ett block med bättre politik för 
dessa områden. Men detta gäller inte för sjukvårdsfrågorna. Enligt Valu 2010 har 
40 % av dem som bytte block till förmån för Alliansen gjort detta trots att de me-
nar att De rödgröna har en bättre politik för sjukvården. Detta kan inte förklaras 
av att dessa väljare inte anser att sjukvården är en viktig politisk fråga. Under-
sökningen visar att bland dem som bytt block från De rödgröna till Alliansen, 
och som tycker att De rödgröna har den bästa sjukvårdspolitiken, så anser 47% 
procent att sjukvården är en mycket viktig fråga för deras val av parti (36% anser 
att frågan är ganska viktig). 

Den sociala välfärden
Tabell 10 visar vilket block de olika väljarkategorierna anser har bäst politik för 
den sociala välfärden. Det är tydligt att frågan om den sociala välfärden, för de 
olika väljarkategorierna, i större utsträckning varit en mycket viktig fråga för val 
av parti för de rödgröna väljarna. Bland alliansväljarna är det blockbytarna som 
tillmäter frågan störst vikt. På den rödgröna sidan tycks frågan ha varit viktigare 
för blockbytarna än för gruppen ”övriga rödgröna väljare”. Om vi ser på de väl-
jare som bytt från Alliansen till De rödgröna så är dessa betydligt mer benägna 
att tillskriva frågan om den sociala välfärden mycket stor betydelse, än de väljare 
som valde att stanna kvar hos Alliansen (56,8% respektive 32,0%). 

Tabell 11 visar vilket block de olika väljarkategorierna anser har bäst politik 
för den sociala välfärden. De rödgröna väljarna förefaller i större utsträckning 
anse att det egna blocket har den bästa politiken för den sociala välfärden. Den-
na övertygelse är större bland blockbytarna än de övriga nytillkomna väljarna. 
Det omvända gäller för Alliansens blockbytare och övriga nytillkomna väljare. 
Här är inte ens hälften av blockbytarna övertygade om att det egna blocket har 
den bästa politiken för den sociala välfärden. 

Det finns också frågor där det rödgröna regeringsalternativet hade en större 
trovärdighet än Alliansen. Miljöpolitiken som enligt valundersökningarna för 
valen 1988 och 1991 ansågs vara väljarnas viktigaste fråga, och som i Valu 2010 
rankades som den tionde viktigaste frågan för väljarnas partival, är stödet för 
De rödgröna slående (se tabell 12).8 Tabellen visar att en majoritet av dem som 
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bytte block från De rödgröna till Alliansen faktiskt menade att det block som 
de lämnade här hade en bättre politik. Det är inte heller så att dessa blockbytare 
tycker att miljöpolitken är en oviktig fråga. Valu 2010 visar att 31 % av dem som 
bytte block från Alliansen till De rödgröna menade att miljöfrågan var mycket 
viktig för deras partival (48 % angav alternativet ”ganska viktig”). 

plånboksröstning
På sjätte plats över de frågor som haft mycket stor betydelse för väljarnas parti-
val kom frågan om den privata ekonomin. Denna typ av röstning brukar kallas 
”plånboksröstning” då det istället för sakpolitiska avgöranden, ideologiska över-
tygelser eller tilltron till en särskild partiledare är frågan om vad den enskilde 
väljaren ekonomiskt tror sig tjäna mest på som här styr partivalet. Plånboks-
röstningen är en viktig del i valrörelsens mediala dramaturgi. Tidningarna gillar 
att kunna upplysa om vilken regering den enskilde tidningsläsaren ekonomiskt 
mest tjänar på. Partiernas valstrateger kan lockas att just vända sig till marginal-
väljare, som inte från början känner någon självklar politisk lojalitet med något 
parti, att formulera politiska förslag riktade mot särskilda väljargrupper. Men i 
vilken utsträckning har det varit möjligt att i valet 2010 locka över väljare mellan 
blocken med hjälp av plånboksargumentet? Innan vi ser hur blockbytarna reso-
nerat i plånboksfrågan ska vi se en tabell som visar hur viktigt detta argument 
varit för dem som bytt block (oavsett åt vilket håll detta har skett). Se tabell 
13. Tabellen har här delats in kategorierna ”Detsammaväljare (de som röstat på 
samma block två val i rad), blockbytare, övriga partibytare, förstagångsväljare, 
f.d bankröstare (i 2006 års val), samt f.d soffliggare (vid 2006 års val). 

Först kan noteras att det i alla kategorierna är mindre än hälften som tillskri-
ver frågan om den egna ekonomin mycket stor betydelse för partivalet. De kate-
gorier som i högst andel tillmäter frågan denna betydelse är de före detta sofflig-
garna (46,6%) följt av de tidigare blankröstarna (43,6%). Bland blockbytarna är 
frågan om privatekonomin i lägre utsträckning en mycket viktig fråga än bland 
de väljare som blivit det egna partiblocket troget (40,8% respektive 42,4%). Men 
frågan har varit viktigare för blockbytarna än för de övriga partibytarna. 

Nästa tabell (tabell 14) visar hur de olika kategorierna för blockrörlighet vär-
derat plånboksargumentet vid sitt val av parti. Vi kan notera att frågan om plån-
boksröstning uppgivits vara viktigare för alliansväljarna än De rödgrönas väljare. 
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Plånboksfrågorna har i betydligt större utsträckning ansetts som mycket viktig 
för dem som har bytt block till Alliansen än för de som stannat kvar hos De röd-
gröna och för de väljare som bytt block i motsatt riktning. Bland De rödgrönas 
väljare tycks inte plånboksfrågan varit särskilt viktig för blockbytarna i förhål-
lande till de övriga rödgröna väljarkategorierna. 

partiledarnas betydelse
Det brukar sägas om svenska val att de avgörs på politiska sakfrågor och åsikts-
röstning snarare än av de enskilda partiledarnas egenskaper. Detta kunde också 
Oscarsson och Holmberg (2008) konstatera om 2006 års val. Samtidigt framhöll 
man att 24 % av väljarna pekade ut partiledarna som betydelsefulla för deras 
partival. Särskilt viktiga var partiledarna för de väljare som bytt parti.9 

Även i frågan om partiledarnas betydelse har vi alltså anledning att fråga oss 
om just de som byter block sätter särskild vikt vid partiledarna (tabell 15). Tabel-
len visar att en majoritet inom samtliga väljarkategorier anser att partiledaren 
haft stor betydelse för deras partival, utom bland de f.d. blankröstarna. Block-
bytarna utmärker sig genom att i högst utsträckning tillmäta partiledaren stor 
betydelse för valet av parti. 

Tabell 17 visar i vilken utsträckning de olika blockens väljarkategorier till-
mätt partiledaren stor betydelse för sitt partival. 

Liksom frågan om plånboksröstning, så tycks partiledarna ha större bety-
delse för alliansväljarna än de rödgröna väljarna. Noterbart är att blockbytarna 
till De rödgröna utmärker sig något genom att i större utsträckning tillskriva 
partiledarna större betydelse än övriga kategorier av rödgröna väljare. Detta till 
trots, har partiledarna haft en större betydelse för dem som har bytt block i 
motsatt riktning. 

Det rödgröna samarbetet
Valet 2010 är unikt på så sätt att blockpolitiken aldrig varit mer institutionalise-
rad och tydlig. I den socialdemokratiska eftervalsdebatten har det ofta framförts 
argument om att det framförallt var detta nära samarbete med Miljöpartiet och 
– framförallt – Vänsterpartiet som var orsaken till Socialdemokraternas dåliga 
valresultat. Det är ingen hemlighet att det rödgröna samarbetet tillkom efter 
hårda politiska diskussioner mellan och inom de olika koalitionspartierna. Sam-
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arbetet var från början ifrågasatt internt inom de olika partierna. Men det är 
också så att Socialdemokraternas beslut att öppna upp för en koalitionsregering 
kan motiveras utifrån erfarenheterna av mötet med väljarna i valet 2006. Mot 
en enad allians stod då ett splittrat regeringsalternativ. I partiets egen valanalys 
konstaterades att varje gång regeringsfrågan kom upp under valrörelsen så ”var 
den en fördel för de borgliga” (Socialdemokraterna 2007: 91). 

I valforskningsprogrammets valundersökningar har de socialdemokratiska 
enpartiregeringarna genomgående belönats med högre betyg än de borgliga 
koalitionerna. Detta har varit påfallande när regeringsinsatser skall utvärderas, 
men också när det ställts frågor om förväntningar på möjliga regeringsbildning-
ar. Men valet 2006 innebar här ett trendbrott i det att för första gången sedan 
1985 (första gången denna fråga ställs i undersökningen) hade väljarna större 
förväntningar knutna till en borglig regering. Samtidigt konstaterades en annan 
intressant tendens som handlar om väljarnas syn på socialdemokratiska enpar-
tiregeringar. I valforskningsprogrammets förvalsstudie har man sedan 1968 frå-
gat om vilket eller vilka partier väljarna helst skulle vilja se ingick i regeringen. 
Historiskt sett har en socialdemokratisk enpartiregering oftast varit väljarnas 
önskeregering, men 2006 kom detta alternativ först på fjärde plats, passerad av 
den alliansregering som kunde bildas på basis av valresultatet, en tänkt blockö-
verskridande regering och en annan form av S-koalition. Bara 14% hade en soci-
aldemokratisk enpartiregering som förstahandsalternativ (Oscarsson och Holm-
berg 2008). Mot denna bakgrund ter det sig inte särskilt uppseendeväckande att 
Socialdemokraterna fyra år senare gick till val med det uttalade syftet att bilda 
en koalitionsregering. 

På väljarnas topplista över önskeregeringar, som framgår ur Valu 2010, intar 
också det presenterade rödgröna koalitionsförslaget andraplatsen (15%) efter den 
alliansregering som också vann valet (16%). På tredje plats kom en socialdemo-
kratisk enpartiregering (11 %). Noterbart är att denna tio-i-topp-lista inte inne-
håller ett enda förslag på blocköverskridande koalitionsregeringar. Vi ska nu se 
hur blockbytarna ställt sig till frågan om vilka partier man velat se ingå i den 
framtida regeringen. Tabell 17 visar i vilken utsträckning väljarna ville se Social-
demokraterna i regeringen.

Noterbart är att av dem som bytt block från De rödgröna till Alliansen vill 
ändå 21% att Socialdemokraterna skall ingå i regeringen. Som jämförelse visar 
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Valu-materialet t.ex. att bara 12 % av dem som gick från De rödgröna till Allian-
sen ville se M regeringen. Tabell 18 visar i vilken utsträckning väljarna ville se 
Miljöpartiet i regeringen. 

Här kan man notera att 31% av dem som bytt block till Alliansen ändå gärna 
ser MP i regeringen. Med tanke på hur relativt populära – i jämförelse med S – 
MP trots allt är som regeringspari bland alliansväljarna, kan man tycka att det är 
lite märkligt att man inte är en större ”magnet” när det gäller att övertyga block-
bytarna till De rödgröna om att man också ska ingå i regeringen.

När det gäller Vänsterpartiets medverkan i regeringen så ville inte ens hälf-
ten av alla som röstade rödgrönt i valet att detta parti skulle ingå i regeringen. Ta-
bell 19 visar i vilken utsträckning väljarna ville se Vänsterpartiet i regeringen. 

Den enda väljarkategori där en majoritet vill se Vänsterpartiet i regeringen är 
de som röstat i minst två på varandra följande val. Inte ens var tredje väljare som 
bytte block till De rödgröna ville se Vänsterpartiet ingå i regeringen. Bland dem 
som bytt block i andra riktningen var det endast 4 % som ville se vänsterpartister 
i regeringen. 

 
röstsplittring och tidpunkt för partival 
Som tidigare påpekats så har parti- och blockbyten blivit vanligare över tid. I 
valforskningen sammankopplas detta ofta med en allmän tendens till minskad 
partiidentifikation, som också visar sig i en stadigt ökade röstsplittring i de olika 
valen (kommun, landsting och riksdag) samt att allt fler väljare bestämmer sitt 
partival väldigt sent in i valrörelsen. Partibytarna utmärker sig bland annat ge-
nom att bestämma partival sent och sakna partiidentifikation. Värt att fram-
hålla är att partibytare, röstsplittrare och väljare som är sena i sitt val av parti, 
i högre utsträckning också är mer politiskt okunniga än de väljare som har en 
stabil partiidentitet (Holmberg & Oscarsson 2004).10 Det finns därför anledning 
att, utifrån Valu-materialet, studera blockbytarnas grad av röstsplittring och tid-
punkten för deras partival. Just frågan om röstsplittring har också aktualiserats 
i den socialdemokratiska eftervalsdebatten. 

Röstsplittringen i årets val är den högsta sedan gemensamma valdagar in-
fördes. Traditionellt brukar Socialdemokraterna göra bättre val i riksdagsvalet 
än vad man sammanlagt uppnår i kommun- och landstingsvalen. I valet 2010 
innebär därför ett notabelt trendbrott. I kommunvalen fick partiet samman-
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lagt 32,28% och i landstings/regionvalen 33,04%. Socialdemokraterna har alltså 
för första gången en positiv röstsplittring i de lokala och regionala valen (Källa 
Valmyndigheten).11 På samma sätt som den här presentationen främst behandlat 
blockbytare (snarare än partibytare), kan vi också tala om en blocksplittring i 
röstandet. 

Tabell 20 visar hur de olika väljarkategorierna röstat i kommunvalet.12 Här 
framgår att röstsplittringen på två olika block är markant högre bland de båda 
partikonstellationernas blockbytare. Bland de väljare som bytt från Alliansen 
till De rödgröna är det anmärkningsvärt att så stor andel som 30,5% trots allt rös-
tade rödgrönt i kommunvalet. Jämförelsevis är röstsplittringen bland de väljare 
som bytt block i motsatt riktning avsevärt lägre (16,7%). 

Den osäkra partiidentifikationen manifesteras inte bara i ökad väljarrörlig-
het och splitröstande, utan också i att beslutet om partival fattas sent. Tabell 21 
visar att blockbytarna bestämde sig senare än övriga väljarkategorier. En femte-
del av dem bestämde sig samma dag som de röstade.13 Här är det viktigt att hålla 
i minnet att det handlar om val av parti, i själva verket kan blockbytarna ha 
bestämt sig för vilket regeringsalternativ man ville rösta på långt tidigare. Men 
det är inte orimligt att tänka sig att de mer rörliga väljarna överväger fler (eller 
utesluter färre) partialternativ längre in i valrörelsen, än de väljare som stannar 
inom ett bestämt block.

Tabell 22 visar när olika väljarkategorierna för respektive block bestämde 
sig i frågan om partival. På båda sidor är det blockbytarna som utmärker sig på 
så sätt att dessa i större utsträckning tar längre tid på sig att bestämma sig för 
parti. Över hälften av väljarna i dessa båda kategorier av blockbytare bestämde 
sig först någon gång under den sista veckan innan valhandlingen. Bara 17 % av de 
väljare som bytte block från De rödgröna till Alliansen uppger att de sedan en 
längre tid varit säkra på vilket parti de skulle rösta på. 

Sammanfattande reflexioner
Valet 2010 polariserade politikens höger/vänsterdimension. Vi kan tala om att 
det i valet blåste en högervind som bland annat kommer till uttryck i att fler 
väljare identifierar sig som höger än som vänster. Men denna bild måste också 
nyanseras och det bör framhållas att en majoritet av dem som bytte block från 
De rödgröna till Alliansen inte definierade sig själva som höger.
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I den stundom mycket högljudda eftervalsdebatten har socialdemokratiska 
debattörer letat efter den enskilda fråga som kan tänkas ha skrämt bort väljarna: 
Rut-avdraget, fastighetsskatten, kärnkraften, bensinskattehöjningen, löftet om 
statsrådspost till Lars Ohly etc. Mer omfattande studier över 2010 års riksdags-
val kan säkert – utifrån framförallt materialet från valundersökningen och med 
mer förfinade statistiska verktyg – ge ett bättre underlag för att besvara enskilda 
politiska förslags betydelse för valutgången. Valu-enkäten erbjuder inte någon 
möjlighet att analysera enskilda politiska förslags betydelse. 

Här har visserligen presenterats statistik för hur väljarnas förtroende för 
det rödgröna regeringsalternativet i en rad sakområden, men det är inte allde-
les självklart vilka enskilda politiska förslag som hör till dessa områden. Rut-
avdraget är visserligen en skattefråga, men har också presenterats som en åtgärd 
för sysselsättning och som en borgerlig jämställdhetsreform. Bensinskatt är både 
skatt och miljöpolitik och kärnkraft är säkert, enligt många väljare, en fråga som 
kopplas direkt samman med den svenska ekonomin och sysselsättningen. För 
många andra är den först och främst en miljöfråga. 

Vi har sett att den viktigaste frågan för dem som bytte block från De rödgrö-
na till Alliansen handlar om den svenska ekonomin. Frågorna om ekonomi och 
sysselsättning har i valet 2010 varit sakområden som gynnat alliansregeringen. 
Det handlar om frågor som i väldigt stor utsträckning anses som mycket viktiga 
för båda blockens väljare, men som betonas särskilt bland alliansväljarna. Mer än 
var tredje väljare som bytt från Alliansen till De rödgröna menar att Alliansen 
ändå har den bästa politiken för den svenska ekonomin.

När det gäller traditionella välfärds- och fördelningspolitiska områden som 
sjukvård och social välfärd är det tvärtom De rödgröna som trots valnederlaget 
har det största förtroendet i valmanskåren. Så hög andel som 40 % av dem som 
bytte från De rödgröna till Alliansen ansåg ändå att De rödgröna hade den bästa 
sjukvårdspolitiken. Sannolikt har vi här också en stor del av förklaringen till 
att Socialdemokraterna gjorde ett bättre val i kommuner och landsting, det vill 
säga i de politiska församlingar som har huvudansvaret för sjukvård och social 
omsorg. Att mer än 30 % av blockbytarna som gick till Alliansen säger sig röstat 
rödgrönt i kommunvalet kan också ses som ett utslag på att de rödgröna parti-
erna hade ett högre förtroende i välfärdsfrågorna. 

Skol- och utbildningsfrågorna – som väljarna rankade som den allra vikti-
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gaste politiska frågan – utmärker sig på så sätt att dessa värderades något högre 
av de rödgröna väljarna än alliansväljarna, med detta till trots ansågs alliansre-
geringen, bland väljarna, ha den bästa politiken på detta område. Denna fråga 
var viktigare för de som röstade rödgrönt för andra valet i rad än för dem som 
bytte block till alliansen. 

För alla de fem högst rankade politiska sakområdena är mönstret att block-
bytarna, på båda sidor, i lägre utsträckning än de väljare som röstat på samma 
block två val i rad, menar sig vara övertygade om att det egna blocket har den 
bästa politiken. 

När det gäller plånboksröstningen har detta argument varit viktigare för dem 
som bytt block till Alliansen än de som bytt i motsatt riktning. Men bland al-
liansväljarna i sin helhet utmärker sig inte blockbytarna som särskilt mycket 
”plånboksröstande”. Också partiledarnas har haft större betydelse för alliansväl-
jarnas partival än för de rödgröna väljarna, vilket också gäller för de båda block-
ens blockbytare. Frågan om partiledarnas kvalitéer har varit särskilt viktiga för 
de väljare som bytt block. För blockbytarna mellan De rödgröna och Alliansen 
menade 74 % av väljarna att partiledaren hade stor betydelse för deras partival. 

I frågan om det rödgröna samarbetet är det tydligt att det funnits ett svagt 
stöd för att Vänsterpartiet skulle ingå i regeringen. Inte ens hälften av dem som 
röstade rödgrönt ville se Vänsterpartiet ingå i regeringen. Bland de väljare som 
lämnade de rödgröna partierna till förmån för Alliansen fanns det en betydande 
andel som ville se Socialdemokraterna (21%) eller Miljöpartiet (31%) ingå i reger-
ingen. Trots det utbredda missnöjet med Vänsterpartiets regeringsmedverkan 
var det presenterade rödgröna regeringsalternativet ett populärare alternativ än 
en socialdemokratisk enpartiregering.

Det tycks som att de väljare som bytte block också var de väljare som tog 
längst tid på sig att bestämma parti. Detta behöver inte betyda att de nödvän-
digtvis också tog lång tid på sig att bestämma sig för vilket block de skulle stödja. 
Men det vi har sett är att i flera för väljarna viktiga frågor är också blockbytarna 
de som i lägst utsträckning varit säkra på att det egna regeringsalternativet också 
har den bästa politiken. Osäkerheten i partiidentifikation visar sig också i en hö-
gre utsträckning av blocksplittrande röstning. Partiledarskapet (kanhända stats-
ministeregenskaperna) har blivit viktigare än för blockbytarna än för andra ka-
tegorier. Blockbytarna från det rödgröna blocket är naturligtvis förlorade väljare 
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just nu, men det tycks inte givet att de skulle vara förlorade för flera år framåt. 
Det finns därför anledning att påminna om opinionstrenderna under den fö-

regående mandatperioden. SCB:s partisympatiundersökning (PSU) som görs två 
gånger per år (maj och november). De rödgröna partierna har här en majoritet 
under hela mandatperioden. I maj 2008 hade Socialdemokraterna ett väljarstöd 
på 45,9%. Om detta skulle ha varit ett valresultat hade det blivit det bästa för So-
cialdemokraterna sedan 1968.14 Den erfarne valforskaren Sören Holmberg dris-
tade sig vid den här tiden till ett närmast tvärsäkert stalltips om att regeringen 
Reinfeldt var ”rökt”. Men med den internationella finanskrisen och den svenska 
krisen för biltillverkningsindustrin som dominerar nyheterna under hösten 2008 
vände Socialdemokraternas siffror och regeringen knappade in i väljaropinio-
nen. Samtidigt pågick det öppna spelet med den rödgröna koalitionsformering-
en. I SCB:s sista mätning under våren 2009 fick de rödgröna 40,2 %, att jämföra 
med Alliansens 44,2%. Jämfört med valresultatet 2006 hade socialdemokraterna 
förvisso en nettoförlust Moderaterna (-0,5%) som till viss del vägdes upp av en 
nettovinst i väljarströmmen från Folkpartiet (+0,3%). (Källa: SCB/PSU). Under 
senvåren och sommaren tycks regeringen ha gått förbi. Denna beskrivning över 
opinionsföreändringarna vinner också stöd i den ”poll of polls” som opinionsin-
stitutet Novus och Sveriges radios ekoredaktion presenterade i september 2010. 
Här hade de olika månadsmätningarna från instituten Demoskop, Novus, Sifo, 
Skop och Synovate vägts samman för att ge en överskådlig bild över förändring-
arna (se diagram 1). Under mandatperiodens 48 månader hade De rödgröna en 
majoritet under 44 månader. Det är först de fyra sista månaderna som den sit-
tande alliansregeringen hade ett starkare stöd i väljaropinionen. 

Det är därför tveksamt att tala om en ihållande högervåg som slår igenom i 
såväl 2006 och 2010 års riksdagsval. I den socialdemokratiska eftervalsdebatten 
har det funnits en tendens till att placera in årets valresultat som följden av en 
lång historisk serie av politiska felsteg. Syndafallet förläggs på behörigt tidsav-
stånd. Det har hetat att valet är konsekvensen av att Kjell-Olof Feldt blev fi-
nansminister 1982. Från annat håll har det sagts att partiet aldrig riktigt förstått 
att industrisamhället omvandlats sedan de goda efterkrigsåren och heller inte 
lyckats orientera sig i de demografiska förändringarna i storstäderna. 

De långsiktiga perspektiven måste naturligtvis få plats i en politisk förnyel-
seprocess. 
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Men dessa ”stora berättelser” om valnederlaget får svårt att förklara det star-
ka opinionsstödet som Socialdemokraterna hade under nästan hela den förra 
mandatperioden. De stora demografiska förändringarna i Stockholm skedde inte 
i och med prinsessbröllopet eller fotbolls-VM sommaren 2010. Och om deval-
veringen 1983 haft ett så avgörande inflytande på väljarnas partipreferenser så 
borde detta också ha gällt för mandatperiodens första 44 månader. 

Ingen presentation av ett valresultat är komplett utan en liknelse med idrott. 
Diagrammet över opinionstrenderna för förra mandatperioden för tankarna till 
den finländske löparkungen Martti Vainio. Under de stora mästerskapen under 
1980-talets början var Vainio alltid en löpare som ledde 10 000-metersloppen i en 
framskjuten position i tätklungan. Vainio tycktes alltid ligga i slagläge för ädla 
medaljer när klockan ringde för slutvarvet. Men när de verkliga spurtexperterna 
satte in sina stötar föll Vainio bort. Det vore löjligt att hitta på ett sätt att göra 
Vainio till ett slags vinnare (t.ex. räkna vem som hade flest bästa varvtider). Det 
är på upploppet som en långdistanslöpare visar sin storhet. Men för att utvärdera 
de egna svagheterna och få en helhetsbild över den egna förmågan, t.ex. inför 
den långa försäsongsträningen, är ändå de där varvtiderna trots allt intressanta. 
Precis som den dåliga spurtförmågan. De rödgröna hade inte krafterna när det 
gällde som mest. Det betyder inte att man var förutbestämda till att förlora. 
Men i efterhand tycks ledningen i opinionen ha varit en chimär på så sätt att 
övertaget bara gällde så länge som det inte verkligen gällde något. Precis som för 
Vainio.15 

Socialdemokraterna analyserar inte valresultatet av ett akademiskt intresse, 
utan som ett moment i en nödvändig förnyelseprocess. Denna presentation har 
haft det anspråkslösa syftet med att bidra till ett underlag för att i något fördjupa 
förståelsen av valutgången med särskilt intresse för väljarkategorin blockbytare. 
Detta underlag ska alltså inte betraktas som en partsinlaga i den socialdemo-
kratiska förnyelsedebatten. Istället vill jag avslutningsvis bestämt varna för en 
politisk diskussion som gör sig beroende av enstaka attitydundersökningar. 

Politik är sedan Aristoteles dagar en fråga om att gemensamt dryfta offentliga 
angelägenheter. Politik är torget (agora) såsom mötesplats, inte som en plats för 
handel. Att priser på varor fluktuerar med hänvisning till tillfällig efterfrågan är 
inget argument för att politiska förslag ska formuleras efter samma princip. Det 
har i den socialdemokratiska eftervalsdebatten funnits en tydlig tendens till att 
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politisk förnyelse enbart handlar om att marknadsanpassa det politiska budska-
pet. ”Om väljarna hellre köper Alliansens politik, så får väl Socialdemokraterna 
erbjuda mer av Alliansens politik”, tycks vara en slutsats många velat dra. Men 
politiskt arbete kan inte först och främst handla om att avläsa opinioner utan 
måste i framförallt handla om att skapa och förändra dem. Det finns inte en 
politisk strategihandbok som någonsin har rekommenderat något parti att i en 
valrörelse anta devisen: ”Vi tycker ungefär som våra motståndare, fast med fyra 
års fördröjning”, som någon valslogan. (Inte så många rekommenderar ”Tillväxt 
sedan 1889” heller för den delen.) Jag vill ge ett exempel på mitt resonemang: 

Under två perioder runt millennieskiftet arbetade jag på Socialdemokrater-
nas partikansli vid Stockholms stadshus. En fråga som ofta kom upp till debatt 
handlade om införandet av trängselavgifter. Socialdemokraternas linje var att 
motsäga sig dessa avgifter, men det var väldigt svårt att få någon ansvarig po-
litiker att ge några sakargument för detta motstånd. Trängselavgifterna var ett 
politiskt förslag som, enligt tillgängliga opinionsmätningar, gick på tvärs med 
folkopinionen. Trots detta fanns det faktiskt sakliga argument för att avgifterna 
skulle underlätta trafiksituationen i Stockholm . Det fanns också exempel från 
andra europeiska storstäder, där avgifterna införts och kommit att uppskattas. 
Ett politiskt förhandlingsspel på riksnivå efter valet 2002 tvingade till slut fram 
ett införande av trängselavgifter i Stockholm. Motståndarna fick till stånd en 
kommunal folkomröstning i frågan, samtidigt som systemet infördes under en 
prövotid. I folkomröstningen 2006 (samma dag som Stockholms invånare rösta-
de fram borgerligt styre i kommun, landsting och riksdag) beslutades att träng-
selavgifterna skulle göras permanenta. Om de ansvariga socialdemokratiska po-
litikerna i Stockholm redan från början hade varit beredda att driva förslaget 
och argumentera i sakfrågan, hade man också haft en politisk vinst att teckna 
in. Istället hade man under hela förloppet bundit upp det egna omdömet till 
opinionsmätningar. 

Detta exempel tillfogar jag alltså presentationen i syfte att visa på det olyck-
liga i att närsynt studera opinionsmätningar. Vem som helst kan när som helst 
höja upp ett finger i luften och känna åt vilket håll vinden blåser. Men väldigt 
få kan bygga en hållbar väderprognos på denna information. Opinioner och at-
tityder i valmanskåren förändras alltid. Det går idag inte säkert säga hur nästa 
valrörelse kommer att se ut.
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Frågor som klimathotet och den svenska insatsen i Afghanistan hade inte 
någon framskjuten plast i årets valrörelse. Men ingen kan säga att inte just dessa 
frågor kommer att vara det i den kommande mandatperiodens politiska debatt. 
Politisk förnyelse handlar om att formulera samhällskritik som är aktuell och 
politiska lösningar som man bildar opinion för. 
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Noter
1. En längre sammanfattning av denna valdagsundersökning finns att ladda hem på (se 

källförteckning). Jag vill i sammanhanget poängtera att undersökningen som sådan är 

en intressant läsning. Den kritik som här framförs är riktad mot det sätt varpå frågan om 

orsakerna socialdemokratiska blockbyten har undersökts och tolkats. 

2.  På sin blogg skrev journalisten Mats Engström skrev samma dag, under rubriken ”En 

märklig undersökning”, en intressant kritik av de säkra slutsatserna där han bland annat 

pekade på att det statistiska underlaget i undersökningen för att dra säkra slutsatser om 

blockbytande före detta socialdemokrater var klent (75 personer) och påpekade samtidigt 

att ett institut som United Minds, som är knutet till PR-gruppen Prime, faktiskt agerar 

opinionsbildande utifrån sina kunders intressen. (Se http://mengstrom.blogspot.com.) 

En annan kritik som bör framhållas mot undersökningen är att respondenterna, vid 

frågan om varför de bytt block, fick välja på ett väldigt litet urval av svarsalternativ. I 

undersökningen angavs, förutom de tre ovan nämnda alternativen, endast två ytterligare 

svarsalternativ. Dessa handlade om skatten på dyra fastigheter och förmögenheter 
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(21%) och om samarbetet med Miljöpartiet (20%). De som uppgivit att de bytt från 

Socialdemokraterna till allianspartierna, och de som röstat borgligt men sagt sig ha 

övervägt Socialdemokraterna, fick välja max två svarsalternativ. Det hade naturligtvis varit 

bättre om denna fråga varit öppen, utan bundna svarsalternativ eller att respondenterna 

givits långt fler svarsalternativ. Det är lätt att komma på ytterligare svarsalternativ som 

borde givits: partiledarens personlighet, bensinskattehöjningen, motståndet mot ett 

nytt jobbskatteavdrag, sänkningen av pensionärsskatten, begränsningen av vinstuttag 

för friskolor, etc. Om svarsalternativen formulerats med hänsyn till Prime PR:s kunders 

intressen är för mig omöjligt att ha någon uppfattning om, eftersom denna typ av 

ekonomiska samarbeten enligt branschens principer är hemliga. 

3.  Den ”exit poll” (Valu prognos) som presenterades under valnatten utgick från 

ett viktat material för att i största möjliga utsträckning kunna förutsäga valresultatet. 

Det material från Valu 2010 som presenterades under valnatten och som dagen efter 

valet gjordes tillgänglig på SVT:s hemsida (se källförteckningen) handlade om ovägda 

siffror. Enkät och kodbok för Valu 2010 finns tillgängliga på www.snd.gu.se. För en 

genomgång om erfarenheterna av vallokalundersökningarnas precision i prognostisering, 

metodikutveckling m.m., se Holberg & Näsman 2010. 

4.  Valundersökningen 2010 kommer att finnas sammanställd tidigast i februari nästa år. 

5.  Här bör kanske påpekas att det i själva verket inte är rätt att sätta likhetstecken 

mellan ungdomsväljare och förstagångsväljare (vilket t.ex. görs i den socialdemokratiska 

Kriskommissionens valanalys), eftersom det också finns äldre personer som erhållit 

svenskt medborgarskap och därmed hamnar inom kategorin förstagångsväljare. (I Valu-

undersökninge 2010 är medelåldern på förstagångsväljarna 23 år.)

6.  Samma andel blockbytare (11,8%) uppmättes också 1991. 

7.  I valet 2006 fick Alliansen 48,2% och De rödgröna 46, 0%. De uppgifter från Valu 2010 

som gäller val av parti 2006 ger följande sammanräknade resultat: Alliansen 50,5% och De 

rödgröna 45,6%. 

8.  Se Gilljam i Gilljam & Holmberg (1990) och Gilljam & Holmberg (1993).

9.  Sedan förra valet hade endast två partier (FP och S) bytt partiledare.

10.  Kategoriseringen av politisk okunnighet görs i valundersökningarna med hjälp av 

kunskapsfrågor om politiska sakfrågor och politiska personer. Det handlar här alltså inte 

om självskattning. 

11.  Här bör visserligen skjutas in att valmanskåren i de olika valen inte är identiska. I 

kommuner och landsting har flera icke-svenska medborgare som är folkbokförda i Sverige 
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rösträtt, medan utlandssvenskar endast har rösträtt i riksdagsvalet.

12.  Valu-enkäten innehåller inga frågor om landstingsvalet. 

13.  Två tredjedelar av de blockbytare som bestämde sig samma dag röstade också i 

vallokal, vilket alltså innebär att det måste varit på själva valdagen som man bestämde sig 

för vilket parti man skulle rösta på.

14.  I motsats till flertalet opinionsinstitut, som frågar efter väljarnas åsikt om bästa 

parti, så frågar SCB i sina undersökningar om vilket parti man skulle rösta på om det var 

val till riksdagen de närmaste veckorna.

15.  Den som kan sin finska friidrottshistoria vet att Vainio bättrade på sin spurtförmåga 

och sprang till sig en silvermedalj i 10 000-metersloppet vid OS i Los Angeles 1984. Men 

bara för att några dagar senare diskas på grund av steroiddopning. All förnyelse är inte bra 

förnyelse kan man kanske lära sig. 
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