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Abstrakt 
The Swedish Moderate Party had for a long time varied widely in election results. This 

essay emerges that the theory of dealignment and realignment explains the variation. 

Dealignment meaning that contemporary voters in western democracies don’t establish 

relations with political parties in a wide form as traditional. This essay show that the 

traditional ways of political identity and later voting acts are not important in the same 

way as before. The Moderate party has in the public eye been a party that people tend to 

have strong feelings about. The established explanation, the right left scale and class, 

were found to be less likely to explain why people like or don´t like the Moderate Party. 

It is part of a major social change that has been established in most Western 

democracies. Essentially, this is about new post material value based parties. This study 

shows that it also affects a large established party like the Moderate Party and a part of a 

realignment in Swedish politics where new patterns are established. Also that it is an 

ongoing development were social background and political scale of the traditional 

values are becoming more and more ineffective in the cause of contemporary voters'  

behavior.  
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1 Inledning 
- ”Väljarna glider runt.” citatet kom ifrån Ulf Adelsohn, partiledare för Moderaterna 

mellan 1981-1986. Det Adelsohn kommenterade var förklaringen till valresultatet för 

Moderaterna 2002. Ett val som slutade i en katastrof för partiet, resultatet var ett av de 

sämsta på flera decennier. Efter valet konstaterade tidigare partiledaren Ulf Adelsohn 

anledningen till nederlaget, väljarna gled runt mellan partierna. Den här gången bort 

från Moderaterna (Olsson, 2002).  

 

8 år senare, 2010 hade partiets blygsamma resultat på 15,3% från 2002 vuxit till 

historiska 30,1% (Valstatistik SCB, 2018). Den här gången strömmade väljare från 

andra håll till Moderaterna. På 8 år hade partiet nästintill dubblerat väljarantalet. 

Väljarna var fortsatt glidande och de stora förändringarna som partiet gått i genom 

sedan 2002 med omvandlingen till nya Moderaterna tycks ha lett till nya väljare och 

regeringsmakten, tillsammans med övriga allianspartier under åtta år. Förändringen 

påbörjades vid tillträdandet av Fredrik Reinfeldt som ny partiledare. Han skapade ett 

förändrat moderaterna, nya Moderaterna - Sveriges arbetarparti (Reinfeldt, 170). 4 år 

efter succévalet 2010, i 2014 års riksdagsval hade framgången de för Nya Moderaterna 

vänt och förlorade regeringsmakten till Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Främsta 

anledning till detta är väljarströmmar från Moderaterna till Socialdemokraterna och 

framförallt Sverigedemokraterna. Valförlusten ledde till att Reinfeldts tid som 

partiledare för Moderaterna var över. (Ekengren & Oscarsson 2015, 155-157).  

 

Väljarströmmar tycks vara möjliga att kartlägga men vad beror de på? Finns det en 

gemensam förklaring till dessa strömmars karaktär. Vad karaktäriserar väljarrströmmar 

för Moderaterna? Var nya Moderaterna en lyckad marknadsföringsstrategi i första hand 

eller ett sätt att nå en ny väljargrupp? I en artikel från 2008 menar Anders Lindbom att 

omvandlingen av Moderaterna bör inte ses som en riktig förändring av inställning i 

politisk bemärkning utan snarare som en strategisk förändring. Borgerliga partier, likt 

Moderaterna i ett socialdemokratiskt uppbyggt samhälle, likt Sverige, anpassar sin 

politik till det bästa möjliga utifrån den givna kontexten och dess möjligheter. 

Moderaterna kan inte förändra det svenska samhället i grunden utan istället anpassa sig 

och sin politik efter samhället och därigenom försöka anpassa samhället efter 

Moderaterna (Lindbom 2008, 542-545). Var förändringen enbart en konsekvens av och 

anpassning till de glidande väljarna?  
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Samhälleliga förändringar påverkar politiken. Väljarrörlighet och partipoltisk 

obundenhet är inte fenomen existerar i enstaka partier, i enstaka länder. Det är inte bara 

inom Moderaterna utan ifrågasättandet av väljares ideologiska obundenhet och rörlighet 

lyfts som utmaningar för partier i moderna demokratier. Det är en samhällelig 

förändring som finns i de allra flesta demokratiska samhällen. Hela det politiska 

systemet utvecklas i en riktning mot mitten och minskad partianda sker i nästan alla 

moderna industriella demokratier (Dalton 2014, 194). Ett exempel på hur det politiska 

system utvecklats är beskrivningen av höger-vänsterskala 1960 som en meter lång och 

2001 endast ett par decimeter lång (Dogan 2001, 108). Tillsammans med ett 

individualiserat väljarbeteende har det resulterat i en minskning av fenomen som 

klassröstning, minskat religionens påverkan på röstning samt en minskad partianda och 

partitillhörighet. Det politiska systemet är idag ett mer rörligt och oförutsägbart område 

för väljare att navigera sig i. (Dogan 2001, 112-114)  

  

Den här uppsatsen ämnar att med fokus på Moderaterna följa deras förändring i modern 

tid kopplat till dessa samhälleliga förändringars påverkan på partisympati. Forskning 

kring nya väljarmönster tenderar att inrikta sig på nya partier. I samband med forskning 

om postmateriella värderingars påverkan på det politiska systemet kategoriseras dessa 

idéer in i nya postmateriella rörelser och partier. Vilket öppnar för ett utrymme för 

enfrågepartier inriktade på exempelvis miljöfrågor och invandringskritiska partier. Den 

här uppsatsens mål är att spåra dessa förändringar kring väljarrörlighet och 

partiobundhet även i ett etablerat stort traditionellt parti som under 2000- talet har 

partiet gjort ett av partiets sämsta val i modern tid, och även det bästa. Moderaternas 

utveckling tyder på väljarrörlighet som inte enbart kan förklaras med vad partiet som 

sådant gör politiskt. Dessa väljarmönster är en del av en utveckling som påverkar 

traditionella partier inte enbart i form av att väljare röstar på nya partier. Utan att det 

även finns en uppsida, en möjlighet att ta vara på dessa väljare. Moderaterna väljer att 

använda framgångsmöjligheten för nya partier, för att hitta ett utrymme för ett nytt 

Moderaterna.  

 

2  Tidigare forskning 

Det svenska partisystemen har varit ett av de som varit mest låst för förändring och 

etablering av nya partier. Under lång tid skedde minimalt med förändringar och 
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människor tenderade att rösta på samma parti. Det svenska partisystem var fruset fram 

till slutet på 80-talet. De borgerliga partiernas roll har varit avgörande för upptiningen. 

Traditionellt har även väljjarrörligheten varit större totalt sätt bland borgerliga väljare. 

Den enskilt största utvecklingen som det svenska partisystemet gått igenom sedan 

upptiningen runt är de icke-socialistiska partiernas förändring som stärkts av formade 

allianser och koalitioner. Många av de icke-socialistiska regeringar har i Skandinavien 

däremot visat sig vara kortlivade vid makten (Arter 1999, 143-149). 

 

Sverige är ett tydligt exempel på en utveckling av postmateriella värderingar som 

tydligt påverkat politiskt beteende. De postmateriella värderingarnas utveckling 

korrelerar i stor utsträckning med ett lands välstånd. Enligt Postmaterial values index 

2006 var Sverige det land, tillsammans med Kanada, med tydligast utvecklade 

postmateriella värderingar (Dalton 2014, 92-99). Utvecklingen inom svensk politik på 

området har kartlagts av Magnus Hagevi som i sin bok om det svenska riksdagsvalet 

2014 påvisar att dealignment framträder i stor skala. Dealignment i en svensk kontext 

innebär att väljare i en allt större utsträckning inte fullt utvecklar en partiidentitet, agerar 

kortsiktigt och därmed röstar mer och mer utefter vad som sker under valrörelsen 

(Hagevi 2015, 189). Hagevis studie av den svenska väljaren 2014, inkluderar 

långsiktiga faktorer i form av kön, ålder, urbaniseringsgrad, utländsk bakgrund, 

religiositet, utbildning, yrke och klass (Hagevi 2015, 37-38) med slutsatsen att 

skillnaden i röstning utifrån dessa faktorer var antingen minskande eller fortsatt modesta 

(Hagevi 2015, 60). Faktorerna kategoriserade som socioekonomiska är klass, yrke och 

anställningssektor (Hagevi 2015, 56-66). En annan långsiktig faktor är värderingar i 

form av psykologiska predispositioner (höger/vänster) samt block och 

partiidentifikation. Höger-vänsterskala och fungerar som en kognitiv genväg, det vill 

säga att det fungerar som ett verktyg som väljare kan relatera politiska förslag eller 

händelser till (Hagevi 2015, 61). Partiidentifikation ses tillskillnad från partisympati 

som en mer känslomässig, stabil och varaktig förhållning till ett parti. En förändring i 

Sverige är att partiidentifikationen vid riksdagsvalet var svagare än block 

identifikationen (Hagevi 2015, 79-80). Hagevi lyfter den nya auktoritära-libertära 

skalan (Gal-Tan) som en förändring som påverkat det svenska röstandet och i viss mån 

ersatt den gamla höger-vänsterskalan (Hagevi 2015, 194). Klassbakgrund och 

vänster/högerskalan visar sig under riksdagsvalet 2014 spela en allt mindre roll för 

väljares beslut.  
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3  Moderaternas utveckling 

Moderaternas utveckling från 1900-talets början och sedan bildandet av Allmänna 

Valmansförbundet 1904 har inneburit en utveckling och förändring i takt med 

samhället. 1969 tog partiet namnet Moderata samlingspartiet sedan dess har partiet 

innehaft statsministerposten två gånger: regeringen Bildt samt regeringen Reinfeldt. 

Partiets förändringar har präglat utvecklingen och den förnyelsen fortsätter även in på 

2010-talet (Moderaterna, 2017). När Carl Bildt tillträdde som statsminister hade 

Moderterna dryga 60 år i opposition eller som parti att spela andrafiol i 

regeringssamarbeten. Moderaternas utveckling mot makten hade varit präglad snarare 

av kontinuitet än spektakulära omsvängningar hävdar Stig-Björn Ljunggren (1992, 

406). Jan Hylén beskriver å andra sidan utvecklingen inom partiet som en ständigt 

pågående konflikt. Där partiets ideologiska hemvist under modern tid har präglat 

partiets utveckling. Moderaternas ideologiska bas som liberal och konservativ är 

grunden för dessa analyser. Hyléns tolkningen är att Moderaterna utvecklats till ett 

liberalt parti och i den mån de konservativa dragen fortlever inom partiet gör det i en allt 

mer tynande tillvaro (Hylén 1991, 182-185, 254-264). Stigbjörn Ljunggren (1992, 410-

411) beskriver den ideologiska utvecklingen och den tvådelade ideologiska hemvisten 

mellan liberalism och konservatism som en av Moderaternas styrkor. Det har inneburit 

möjligheter till hanterandet av förändrade opinioner och tendensvändningar Det vill 

säga att Moderaterna har kunnat använda det som ett verktyg till övertag över 

väljarkåren. Moderaterna har kunnat använda sig av två ideologier i det strategiska 

arbetet. 

 

Är ideologin en källa till konflikter eller ett verktyg för anpassning? Ljunggren menar 

att de två ideologiska utgångspunkterna konservatism och liberalism inneburit en 

kontinuerlig kamp om förvaltningen av partihistorien och inneburit olika läger inom 

partiet. Vilket har drivit på utvecklingen inom Moderaterna. En ständigt pådriven 

konflikt som skapat partiutvecklingen. Att dels arbeta för en stabil och familjär 

kollektivism med fokus på harmoni, stabilitet, ansvarstagande och tradition. Samtidigt 

prägla samhället av målet med det fria industrisamhället (Ljunggren 1992, 416-417).  

 

Det är inte bara Moderaternas agerande i modern tid som leder till en ökad varians i 

framgång och ett fenomen av glidande väljare. Socialdemokraterna öppnade för det 

förändrade Moderaterna och dess profilering (Hellman 2011, 32-35). Den historiska 
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valframgången 2010 för Moderaterna innebar att samtidigt gjorde Socialdemokraterna 

sitt sämsta valresultat sedan 1914. Framgångsfaktorn enligt Hellman är omvandlingen 

från ett högerparti till ett brett mittenparti. En förändring driven av Fredrik Reinfeldts 

nya Moderaterna. Strategin var att medvetet närma sig de traditionella 

socialdemokratiska värdena för att vinna väljare. Det togs fram en handbok av 

partisekreterare Per Schlingman inför omvandlingen innehållande nya sätt att tala om 

sin politik. Den innehöll även direktiv på ett slipslöst och pärlhalsbandslöst 

framträdande av partirepresentanter. Den nya valtaktiken innehöll kampanjande i form 

av dörrknackning i en helt annan utsträckning en tidigare. Partiet skulle allt närmare den 

vanliga medborgaren, både i teorin och i praktiken.  Målet inför valet 2006 var att 300 

000 dörrar skulle knackas, det slutade vid 540 059. (Hellman 2011, 32-35) 

 

Nya Moderaternas förändring innebar även en  förändring av den politiska verkligheten 

i Sverige om än bara för en period. Genom att modernisera det politiska kampanjandet 

och en ny utarbetad profil. Hellman (2011, 35) tidigare kommunikatör inom 

Moderaterna, beskriver att allt Moderaterna gjorde gjordes utifrån en ny taktik för en ny 

tid. Förändringarna var många inom och runt partiet. I en tid av föränderliga väljare som 

kunde lockas av något nytt anpassade Moderaterna sig själva och sin politik efter det. 

Egentligen startar det moderna Moderaterna i samband med bildandet av 

koalitionsregeringen Bildt 1991 när Moderaterna för första gången sedan 1930 innehav 

statsministerposten samt att 2004 bildas Allians för Sverige. Det var i samband med det 

som Fredrik Reinfeldt lanserade partiet som “nya Moderaterna”. (Moderaterna, 2018) 

 

Reinfeldts tillträdande som partiledare 2003 föregås av flera års stagnering och negativ 

utveckling för Moderaterna. De faktorer som Reinfeldt lyfte fram som grund för 

misslyckande är partikulturen. Den moderata självbilden var i behov av förändring samt 

en förändring av den moderata “förtroende-profilen”. Per Schlingman får i uppdrag att 

lansera de politiska förändringar till potentiella väljare för Moderaterna som i valet 2002 

tappat var tredje väljare. I en tid av allt rörligare väljare behöver partiet lansera sig 

själva, och sina förslag, på ett annat sätt än tidigare. Reinfeldt beskriver det som att den 

tidigare kommunikationen skett med en självupplärd övertygelse som inte varit 

tillräckligt inkluderande. Att varje förslag och yttrande gjordes som att det var något 

självklart och oundvikligt. En alltför hårdför determinism som ledde till att Moderaterna 

på så vis isolerade sig i enskilda frågor. Isolerade sig från väljare, och ifrån 
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samhällsdebatten i stort (Reinfeldt 2015, 142-147). Partiet var tvunget att förändras för 

att vända den negativa trenden för att ges möjlighet att få bilda regering. Moderaterna 

förändrade sitt sätt att framställas och förändrades därigenom. Den insikt som Fredrik 

Reinfeldt formulerade som förutsättning för förändringen var att, det partiet förmedlade 

behövde förändras för att uppfattningen om partiet skulle bli förändrat. Succsessivt 

skulle ett förändrat agerande följa därefter. Genom förändringarna blev partiet intressant 

för nya grupper. Det viktigaste och tydligaste exemplet, ”Nya Moderaterna - Sveriges 

arbetarparti” (Reinfeldt 2015, 170). Omvandlingen till nya Moderaterna innehöll två 

viktiga beståndsdelar. Den ena den ekonomiska politiken, att moderaternas politik inte 

längre ska eller ska uppfattas som elitistisk. Den andra, den moderata arbetslinjen och 

arbetsmarknadspolitik skulle förändras (Reinfeldt 2015, 157). På partistämman 2005 når 

moderaternas förändring sin lansering. “Välkomna till Örebro. Välkomna till 

partistämma. Välkomna till Nya Moderaterna” (Reinfeldt 2015, 168-169). 

 

4 Teori 

Grunden för teorin i den här uppsatsen är hämtad från Russell J. Dalton professor i 

statsvetenskap vid University of California. I sin bok Citizen Politics utreder han 

stausen på den moderna demokratin, hur väljare förändras och hur det påverkar det 

politiska systemet. För paradoxen är tydlig i världen, aldrig tidigare har så många länder 

varit eller varit på väg att bli demokratier. De rörelser som tidigare hotat demokratin och 

demokratiseringsprocesser exempelvis fascism och kommunism har till stor del förlorat 

sin legitimitet. Men samtidigt sker en utveckling bland väljarna, fler och fler har blivit 

kritiska till politiska eliter, mer negativt inställda till partier samt mindre visat 

trovärdighet för politiska institutioner. Det är den verkliga demokratiska utmaningen, 

menar Dalton (2014, 169-170). Att människor inte utvecklar relationer till politiken i 

allmänhet och partier i synnerhet. Studier av partianda växer i storleken av att och fler 

länder och val inkluderas. Slutsaten av dem är att industriella demokratier genomgår ett 

minskande av partianda/partitillhörighet i stort. Försvagningen av partianda och 

partitillhörighet sker i nästan alla industriella demokratier (Dalton 2014, 194). 

 

Dalton fokuserar i sin bok på två relaterade begrepp som beskriver fenomen relaterade 

till minskad partianda och en förändrad väljarkår; dealignment och realignment. Det är 

dessa begrepp som ligger till grund den här uppsatsen. Att testa dess möjlighet till att 

förklara väljarströmmningar med fokus på Moderaterna, partiets utveckling samt att 
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kunna beskriva, förklara och kontextualisera utifrån dealignment och realignment. Där 

dealignment testas som beskrivning och förklaring av forskningsproblemet samtidigt 

som realignment fungerar som ett sätt att kontextualisera resultatet och dess 

konsekvenser.  

 

4.1  Dealignment  

Dealignment innebär att banden mellan väljare och partier försvagas som en konsekvens 

av individualisering. Det vill säga en förändring i väljarnas beteende, att en stor andel av 

befolkningen inte utvecklar partitillhörighet och är ofta öppet kritisk till politiska 

partier. Det traditionella politiska systemet grundade sig i samhällets sociala skiljelinjer. 

I takt med dess minskade vikt som ursprungspunkt till politik blir det mindre möjligt att 

förklara människors politiska preferenser utifrån dessa sociala skiljelinjer. Forskare 

inom området såg först fenomenet som något temporärt som innebar att partier och 

politiker mötte motgångar med nya problem men dealignment har visat sig vara en 

fortsatt del av nutida politik och gett nya möjligheter till förklaring inom valforskning 

(Dalton 2014, 156). Konsekvenserna av dealignment är många. Om fler väljare var 

benägna att skifta parti mellan valen innebär det att fler nya partier skulle nå 

parlamenten. Detta då fler väljare benägna att byta partier skapar en möjlighet för nya 

partier att bildas och få stöttning. En annan konsekvens är lägre valdeltagande då 

partiidentifikation är synonymt med politiskt deltagande. Inte enbart röstning utan även 

fenomen som deltagande i kampanjarbete, arbetande för kandidater och att skylta med 

sin partitillhörighet minskar i takt med en mer utvecklad dealignment. Dealignment 

leder även till att beslutet för vilket alternativ man ska rösta på skjuts närmare valdagen 

som en konsekvens av att beslutet inte i lika stor utsträckning är partibunden utan vilar 

på enskilda frågor och kandidater snarare än långsiktiga partiidentifikationer och klass. 

Väljaren blir därför mer föränderlig och opålitilig (Dalton 2014, 94-98). 

 

Vad beror dealignment på? En anledning är partiernas svaga prestationer ur väljarnas 

perspektiv. Att exempelvis stora politiska skandaler skadat tilltron för partier i 

allmänhet. I den amerikanska politiken härleds det till exempel som vietnamkriget och 

watergate-skandalen. Skandaler som hindrar nya väljare från att utveckla långtgående 

relationer med politiska partier. En annan förklaring är uppkomsten av nya 

prioriteringar hos väljare som etablerade partier inte lyckats profilera sig inom. Väljare 

som fokuserar sin röstning utifrån enskilda frågor är inte förutsägbara väljare och 
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tenderar därför att bli mer rörliga. Men dessa enskilda typer av förklaringar är inte 

tillräckliga för att förklara varför fenomenet kvarstår och finns över stora delar och olika 

länder. Det är inte i huvudsak att partier i sig självt börjat prestera sämre och därmed 

tappat förtroende. Det är den yngre allt mer högutbildade väljarens högre förväntningar 

(revolution of rising expectations) på politik, på partier och på samhället i stort. 

Partierna har inte på samma sätt som tidigare ensamrätt på att representera folks 

intressen. Intressen som tenderar att grunda sig i postmateriella värderingar snarare än 

de tradtionella frågor som politiska partier prioiterar. Det finns andra organisationer som 

uppfattas mindre byråkratiska vilket bidragit till minskad relation till partier då dessa 

inte har möjlighet att inkludera alla typer av frågor som en nutida väljare kan tänkas 

prioritera. Den moderna väljarens medvetenhet och förändrade prioriteringar kan leda 

till att splittra partier än mer då personröstning anses vara viktigt för att representera 

enskilda väljarnas åsikt. Medias roll har förändrats och delar av den information som 

partier tidigare var ensamma förmedlare av, har idag media mer kontroll och makt över 

(Dalton 2014, 198-200). 

 

Vad är konsekvensen av dealignment? Den stora konsekvensen är dess inverkan och 

förändring av det politiska systemet, realignment. Realignment handlar om att de 

sociala förändringarna förändrar det politiska systemet. De traditionella sociala 

klyftornas avspegling på det partipolitiska systemet var tidigare väldigt stark. I takt med 

att dessa minskade sociala klyftor och dess påverkan på partiidentifikation har minskat 

så har det politiska systemet förändrats. Istället för traditionellt sociala uppdelningar är 

dagens politiska karta mer knuten till värdefrågor.  Ett exempel på realignment är den 

omställningen av den politiska kartan. Den minskade partiidentiteten innebär det att det 

partibundna röstandet minskar. Varav en konsekvens av det blir att flera partier har 

möjlighet att tävla om rösterna från den flyktande väljarkåren. Det öppnar för nya 

ideologiskt obundna partier att ta mark i opinionen (Dalton 2014, 197). Exempel på 

detta är de gröna miljöpartierna och New Right-partier. Men skillnaden med de nutida 

realignment och tidigare exempel genom historien är att dessa nya typer av grupperingar 

inte är definierbara likt tidigare exempel där förklaringsmodeller av typen klass, religion 

eller regionära sammanhållningar påverkade partisystemen (Dalton 2014, 178-179). 

Exempelvis så lyfter Hagevi (2015,194) i sin studie om valet 2014 att den auktoritära – 

libertära skalan (GAL-TAN) har bidragit till en realignment. Det vill säga ett skifte där 

väljargrupper förändrat partipreferenser och nya partier står idag för nya värdebaserade 
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konflikter. Mellan GAL (grönt, alternativt och libertärt) och TAN (traditionellt, 

auktoritärt och nationalistiskt). 

 

4.1.1 Minskad betydelse för långsiktiga faktorer i Sverige 

Klassröstning har minskat i de flesta demokratier under de senaste årtionden likaså i 

Sverige även om nedgången av klassröstning stannat av under senare år. Detta har lett 

till att partiernas kontroll av sina väljare luckrats upp. Åsiktsröstningens ökande gör 

väljarkåren mer rörlig och mindre konsekvent. Åsiktsröstning var som starkast i Sverige 

kring 1982 när frågor om löntagarfonder och kärnkraft splittrade väljare i andra läger än 

höger-vänster. (Holmberg och Oscarsson 2004, 206) Mönstret av partiledarfrågans 

förklaring till röstning förstärks i medier. Det har inte skett någon särskild förändring i 

effekter av partiledares populäritet som grund för partival i Sverige (Holmberg och 

Oscarsson 2004, 280). Dalton beskriver fenomenet klassbunden röstning utifrån två 

sammanhängande faktorer. Det handlar dels om väljarens relation och tillhörighet till en 

social grupp (klass) och den sociala gruppens relation och tillhörighet till ett visst 

politiskt parti. Identiteten hos den växande medelklassen, och kampen om 

medelklassröster urholkar klassrelationer till partier. Klass skapade och upprätthöll 

höger/vänster i politik.  

 

Utvecklingen har lett till det som Dalton (2014, 162) beskriver som klassöverlappning, 

att ett ökat välstånd hos arbetare leder till medelklasstatus. En social rörlighet vilket 

innebär att personers sociala position (klass) inte på samma sätt är densamma som ens 

föräldrar. Dalton förklarar att sociala positioner inte är irrelevanta bara att studerandet 

och av dem blir svårare och resultatet svårare att generalisera. Det andra förhållandet är 

det mellan den sociala gruppen och politiska partier. Utvecklingen startade med de 

socialistiska partierna i Europas försök att attrahera medelklassen genom att bli mer 

moderata i sina samhälleliga målsättningar. Tillsammans med de konservativa 

partiernas anpassning till de sociala programmen som tidigare endast var drivna av 

vänstern. Daltons slutsats gällande klassröstning är att den sociala moderniseringen 

innebär att den långsiktiga minskningen av klassröstning kommer fortsätta (Dalton 

2014, 162-165).  Leder minskadet för betydelsen av klass även till en minskad relevans 

för höger och vänster? I den mån vänster/höger-skalan upprätthålls så gör den det av de 

traditionella partierna. Seymour Martin Lipset och Stein Rokkans forskning av 

partisytemet har utgångspunkt i skiljelinjen mellan arbete och kapital vilket resulterat i 

vänster-högerskalan. Dess livskraft har ifrågasatts i nutida svensk politik. Samtidigt som 
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den fortsatt är närvarande och aktuell. Etablerade partier har motiv till att vänster och 

höger dimensionen förstärks och bibehålls samt att nya frågor ska länkas till de 

etablerade och formade linjerna, vänster och höger. Där etablerade partier haft en tydlig 

profil och identitet (Gidlund 2010, 401-402). 

 

4.2 Orsakstratten 

Orsakstratten är en förklaringsmodell kopplad till dealignment om röstningsbeteende. 

Grundtanken i orsakstratten är att valhandlingen påverkas av flertalet fenomen som 

sträcker sig bakåt i livet. Dessa fenomen påverkar varandra. En annan aspekt i hur synen 

på de fenomen som påverkar den slutliga valhandlingen är den om stabilitet. 

Grundtanken är att om x har hänt innan y kan x påverkat uppfattningen av y. Det vill 

säga att erfarenheter under uppväxten kan påverka en väljares tolkning av valrörelsens 

händelser. Det handlar inte enbart om kronologi utan även om fenomens stabilitet. Har 

en faktor större uppfattning att förändras anses den ha mindre stabilitet och således 

mindre möjlighet till påverkan på andra faktorer (Hagevi 2015,15-24). 

 

Den orsakstrattsmodell som använts av Magnus Hagevi för att beskriva valet 2014 

ligger till grund för den här uppsatsen och kombinerar de olika teorier som kan anses 

påverka val handling. En uppdelning som sker mellan politisk sociologi, politisk 

psykologi och rational choice. Dessa teorier härleds till orsakstratten genom att 

definieras på lång sikt (politisk sociologi och till viss del politisk psykologi), på 

medellång sikt (politisk psykologi och till viss mån rational choice) och på kort sikt 

(mer rational choice). Det vill säga att de långsiktiga faktorerna i form av fenomen som 

kan påverka valhandlingen placeras i trattens breda inlopp medan kortsiktiga faktorer 

närmare trattens avsmalnande mynning.  

 

Långsiktiga faktorer är de socioekonomiska samt psykologiska predispositioner, det vill 

säga värderingar samt även block och partiidentifikation. De medellångsiktiga 

faktorerna är uppfattning om partiledare samt uppfattning om rådande förhållanden det 

vill säga samhällsekonomi och privatekonomi.  De kortsiktiga faktorerna är åsikter i 

enskilda frågor och taktikröstning. Det är den typen av fenomen som skapar förnyat 

ställningstagande av väljare vilket kulminerar under en valrörelse och intensifieras desto 

närmare valet. (Hagevi 2015, 11-17)Väljarna går inte längre för partierna att säkra upp. 

Olika människor med olika frågor de anser vara viktigast som dessutom skiftar över tid 
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(Dalton 2014, 127-129). Nackdelen med vänster-högerplacering är att en persons 

ställningstagande på en vänster-högerskala är inte ett bevis eller en indikation på 

personens möjlighet att systematisera de uttryck som förknippats med skalan. Utan bör 

tolkas som en högst personlig yttring och tolkning utav den (Dalton 2014, 124-127). 

  

Orsakstratten beskrivs enklast utifrån dess vida del grundat i intressekonflikterna i 

samhället. De socioekonomiska faktorerna som skapar politikens grundkonflikt i frågor 

gällande ekonomisk struktur och politiskt sociala indelningar. Ämnen som ligger till 

grund för det fundament partisystemet vilar på men i själva verket långt ifrån själva 

rösthandlingen. Närmare trattens slut finner man partitillgivenhet, åsikter i enskilda 

frågor och uppfattningar om själva kandidaterna. Från dess vida öppning där samhället 

är i fokus till den individuella röstaren. Från sociala förutsättningar till politiskt beslut. 

Från långsiktiga till kortsiktiga faktorer (Dalton 2014, 184-185). 

  

Uppsatsen teoretiska utgångspunkt är att minskade effekter av långsiktiga 

förklaringsmodeller leder till minskade partiidentifikationer och då även rörliga väljare. 

Traditionella splittringarna i samhället som grundlade det partisystem definierat utifrån 

höger och vänster minskar i kraft som förklaringsmodell hos postmateriella medborgare 

i utvecklade industriella demokratier likt Sverige. Att påverkan av orsakstrattens tidiga 

förklaringar minskat i takt med väljarrörlighet och dealignment. Vikten av de 

långsiktiga faktorerna har minskat till förmån för mer kortsiktiga faktorer. Detta har sin 

grund i att materiella värden ersätts med postmateriella värden. En dealignment i svensk 

politik innebär att partiandan minskar och väljarna blir allt rörligare, det leder till ett 

realignment att det gamla systemet minskar i styrka och etableringen av nya mönster får 

fäste.  

 

Den här studien handlar inte om att kartlägga vad ett sådant nytt system är och dess 

egenskaper. Fokus är att genom Moderaterna visa hur konsekvenserna och dess 

förändringarna ser ut. För att klara av detta behöver en etablerad modell med 

utgångspunkt i dessa fenomen testas på Moderaterna. I detta fall den orsakstratt och 

Russell J. Daltons etablering av den samt Magnus Hagevis tolkning av den i svensk 

politik. Med fokus på klass samt höger/vänster. 
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5 Syfte och frågeställningar: 

Syftet med den här uppsatsen är att kartlägga en förändring över tid i moderaternas 

väljarkår och undersöka teorin om långsiktiga och kortsiktiga faktorers betydelse för 

sympati med Moderaterna för att exemplifiera långtgående dealignment och 

realignment. Har moderaternas exempellösa varierade valresultat i modern tid varit en 

följd av dealignment och realignment. Hur det förändrats inom väljarkåren för 

Moderaterna? Kan moderaternas exempellösa upp- och nedgång i modern tid förklaras 

av en alltmer lättrörlig väljarkår? 

  

Frågeställningar: 

1. Har sociala skiljelinjer (klass) möjlighet till att förklara en persons tyckande om 

moderaterna förändrats?  

2. Har politisk placering på vänster-högerskalans möjlighet till att förklara en 

persons tyckande om moderaterna förändrats?  

3. Har sociala skiljelinjer (klass) tilsammans med höger vänsterskalans möjlighet 

till att förklara en persons tyckande om moderaterna förändrats? 

 
Relevans och avgränsning 
Inomvetenskapligt finns det en avsaknad av den här typen av studie på enskilt parti. Att 

inte fokusera på värdeförändring hos väljare kontra parti utan på utveckling i 

uppfattning. Det blir ett komplement till mer omfattande studier av fenomenet i stort. 

Utomvetenskapligt medför uppsatsen en kartläggning och förhoppningsvis en förståelse 

för hur det politiska systemet förändrats i takt med framväxten av det postmateriella 

svenska samhället.  

 

Uppsatsen avgränsas till den utvalda tidsperioden då SOM-institutet påbörjade den här 

undersökningen som arbetet grundar sig på.  

6 Metod 

6.1 Metodval 

Uppsatsen är en fallstudie då det statsvetenskap innebär ett avgränsat fenomen, och 

studien av det. En fallstudie kan vara både kvalitativ eller kvantitativ. Den här 

uppsatsens resultat innehåller statististiska undersökningar och uppsatsen är till största 
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del kvantitativ. Fallet i den här fallstudien är Moderaterna med fokus hur människor 

uppfattar partiet. Den här uppsatsen är således en enkelfallsstudie (Johannesson 2003, 

56-57). 

 

Uppsatsen har en teoriprövande ansats då en etablerad förklaringsmodell testas på ett 

specifikt fall. I den här uppsatsen teorin om dealignment och fallet Moderaterna 1986-

2015. Dealignment fungerar som hypotes till föklaring hur moderaternas variation i 

resultat kan förklaras. Uppsatsens mål är att undersöka dealignments konsekvenser på 

det svenska samhället i stort genom att fokusera studien på uppfattning om 

Moderaterna.  

 

6.2 Material 

Materialet till den här studien är SOM-institutets nationella undersökningar om attityder 

och beteenden. Ett omfattande och unikt material när det kommer till attitydförändringar 

över tid. SOM-institutets undersökningar har som mål att visa hur samhällsutvecklingen 

påverkar svenska folkets attityder och beteenden och sedan 1986 har SOM-institutet 

genomfört den nationella SOM-undersökningen. Varje år når undersökningen nästan 20 

000 svarande (SOM-institutet, 2018). Det är den långa tidsepoken i materialet som 

möjliggör den här uppsatsen och dess frågeställningar. Omfattningen av vilka frågor 

som ställs gör det även möjligt att kunna optimera undersökningen utifrån exakta 

fenomen. 

 

6.3 Statistisk teknik 

Valet av statistisk metod är att genomföra linjära regressionsanalyser. Anledningen till 

valet av linjär regressionsanalys som användningsmetod är för att den anses vara en av 

de mest kraftfulla analysteknikerna man kan använda för att visa statistiska modellers 

effekt (Esaiasson, Oscarsson 2012, 381). Grunden för regressionsanalys är att undersöka 

effekten av en eller flera oberoende variabel på en beroende variabler. En beroende 

variabel beskriver den variation av det vi vill förklara och en oberoende variabel 

beskriver den variationen i egenskaper hos analysenheten som kan tros förklara 

variationen i den oberoende variabeln (Esaiasson, Oscarsson 2012, 50–51). När det rör 

sig om en oberoende variabels påverkan på den beroende är det en bivariat 

regressionsanalys. Vill man ta i beaktning fler faktorers påverkan och använda sig av 

fler variabler än en är det en multipel regressionsanalys. Genom att använda sig av 
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kontrollvariabler för att se om det finns alternativa förklaringsmodeller till ett eventuellt 

samband. Den här uppsatsen använder sig både av bivarat och mutivariat 

regressionsanalys (Djurfeldt mfl 2010, 178, 319). 

 

6.3.1 Beroende variabel 

En beroende variabel beskriver den variation av det vi vill förklara (Esaiasson 2012:50). 

I det här fallet handlar det om ens personliga inställning till Moderaterna. Frågan är de 

olika partierna på nedanstående skala? Skalan är -5 – 5 med värdena -5 =1 och 5= 11, 

från -5 ogillar starkt till neutrala 0 och gillar starkt +5. Fokus för den här uppsatsen är 

endast frågan om Moderaterna. I den här uppsatsen refereras den beroende variabeln 

som ”gilla/ogilla Moderaterna”.  

  

6.3.2 Oberoende variabler 

De oberoende variblerna är höger/vänster och uppväxthem 

 

De oberoende variablerna mäter de långsiktiga faktorerna, både socioekonomiska och 

psykologisk predisposition utifrån Hagevis studie. Klass- subjektiv klassbedömning: 

uppväxthem frågan är ställd i undersökningen: Om du skulle beskriva ditt nuvarande 

hem respektive det hem du växte upp i, vilket av nedanstående alternativ stämmer då 

bäst? Alternativen är: arbetarhem, jordbrukarhem, tjänstemannahem, högre 

tjänstemannahem eller företagarhem.  

 

De psykologiska predispositionerna (långsiktiga) mäts utifrån: Subjektiv vänster-

högerplacering frågan är i undersökningen ställd: Man talar ibland om att politiska 

åsikter kan placeras in på en vänster–högerskala. Var någonstans skulle du placera dig 

själv på en sådan skala? Med svarsalternativen: klart till vänster, något till vänster, 

varken till vänster eller till höger, något till höger eller klart till höger. 

 

Det huvudsakliga målet med den här uppsatsen är att spåra förändring över tid. Därför 

genomförs undersökningen genom hela den tidsepok materialet tillåter 1986-2015. För 

att tydliggöra det har undersökningen delats in i 5 perioder, period 1= 1986-1991, 

period 2= 1992-1997, period 3= 1998-2003, period 4= 2004-2009 och period 5= 2010-

2015. Samtliga undersökningar och dess redovisningar görs i dessa perioder.  
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6.3.3 Regressionsanalys 

En regressionsanalys innehåller främst tre värden av speciellt intresse: B-koefficienten, 

R2 justerat och signifikansnivån. B-koefficienten anger linjens lutning, vilket säger om 

effekten av ett samband är negativt eller positivt och hur stark en såda effekt är. Vid ett 

positivt samband innebär det om den oberoende variabeln ökar så ökar även beroende 

variabeln. Vid ett negativt så minskar den beroende vid en ökning av den oberoende 

(Djurfeldt mfl 2010, 158). 

 

Sambandet som visas av B-koefficienten är resultatet av hur sambandet ser ut. Men 

säger ingenting om styrkan i sambandet. R2 värdet anger den andel av variationen i 

beroende variabeln som kan förklaras med hjälp av den oberoende variabeln. R2 värden 

varierar mellan 0 och 1 där 0= förklarar 0% av variationen i den beroende variabeln och 

1= förklarar 100% av variationen i den beroende variabeln. Vilket innebär att vid ett 

högre samband ligger punkterna närmare den linje b-koefficienten anger, vid ett svagt 

samband desto minde koncentration runt linjen av punkter, och desto mindre kan den 

oberoende variabeln förklara variationen i den beroende (Djurfeldt mfl 2010, 160-161). 

Det tredje värdet av intresse är p-värdet vilket är måttet för signifikansnivån. Desto 

större spridning eller standardfel som finns i regressionen desto osäkrare blir den. P-

värdet anger den sannolikhet för att slumpen ska ha orsakat resultatet. P-värdet 

redovisas i procent och ett godkänt p-värde är under 0,05. Vilket skulle innebära att man 

med 95 % säkerhet (eller mer) kan säga att slumpen inte ligger bakom sambandet 

(Esaiasson, Oscarsson 2012, 383). 

 

Uppsatsens statistiska del kommer att innehålla: 

- Deskriptiv statistik över samtliga variabler 

- Bivariata korrelationssamband (redovisas i korrelationsmatris i bilaga A) 

Regressionsanlyser enligt följande: 

 

𝐺𝑖𝑙𝑙𝑎

𝑜𝑔𝑖𝑙𝑙𝑎
𝑀𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 =  𝛽0 +  𝛽1  𝑈𝑝𝑝𝑣ä𝑥𝑡ℎ𝑒𝑚 +  𝜀           

 
𝐺𝑖𝑙𝑙𝑎

𝑜𝑔𝑖𝑙𝑙𝑎
𝑀𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 =  𝛽0 +  𝛽1  𝑉ä𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟/ℎö𝑔𝑒𝑟 +  𝜀           

 
𝐺𝑖𝑙𝑙𝑎

𝑜𝑔𝑖𝑙𝑙𝑎
𝑀𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 =  𝛽0 +  𝛽1   𝑈𝑝𝑝𝑣ä𝑥𝑡ℎ𝑒𝑚 + 𝛽2 𝑉ä𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟/ℎö𝑔𝑒𝑟 +  𝜀           
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Den första bivarata regresstionen hanterar hur uppfattning om Moderaterna i form av 

gilla och ogilla förklaras av uppväxthem. Den andra bivariata regressionen hanterar hur 

uppfattning om Moderaterna i form av gilla och ogilla förklaras av placering på 

vänster/högerskala. Den avslutande multivariata regressionen haterar hur uppfattning 

om Moderaterna i form av gilla och ogilla förklaras av uppväxthem samt 

vänsterhögerskalan.     

 

6.4 Alternativa metoder 

Hade man kunnat undersöka forskningsproblemet på annat sätt? Genom att undersöka 

rösningspåverkan eller inställningen till ett parti hade man kunnat göra en kvalitativ 

studie. Antingen med textanalys för att fokusera enbart på partiets förändring, då hade 

inte samma typ av resultat kunnat uppnås. Det andra hade varit att genomföra 

kvalitativa djupintervjuer. Det hade lett till att generalisering inte blir lika möjlig att 

göra. Inte heller en lika omfattande tidsperiod.  

 

6.5 Metodologisk avgränsning 

Uppsatsen använder sig enbart av långsiktiga faktorer för att undersöka förändring. 

Även om teorin antyder att kortsiktiga faktorer har en ökad påverkan i takt med 

dealignment blir det för komplext att undersöka då det rör sig om ett större antal och 

dessa är förändrade över tid. Det är inte någon mening att övergripande titta på enskilda 

kortsiktiga faktorer över lång tid då de kan antas vara i förändring gällande påverkan i 

olika tidsperioder. Att även undersöka om teorin kring dealignment stämmer på 

Moderaterna är en avgränsning då uppsatsen hade kunnat innefatta fler partier och även 

andra variabler om syftet vore att pröva fler delar av Daltons teori.  

 

7 Resultatredovisning  

I resultatdelen presenteras de statistiska undersökningarna i tabellform. Först en 

redovisning av det deskriptiva innehållet av respektive variabel i form av antal 

svarande, standardavvikelse, minimumvärde, maximumvärde samt medelvärdet. För att 

noggrant påvisa hur beroende variabeln utvecklats redovisas den genom ett histogram. 

Undersökningen om korrelationen mellan variablerna redovisas först genom en 

korrelationsmatris över samtliga variabler som visar det bivariata sambandet två 
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variabler imellan (redovisas i bilaga A). Sedan genom bivariat och multivariata 

regressionsanalyser. Detta gör i enlighet med praxis för statistiska genomgångar för att 

på ett pedagogiskt sätt påvisa korrelationen och sambandseffektens eventuella 

förändring över tid. Samtliga tabeller är indelade i respektive tidsperiod. Tabellerna är 

uppdelade utifrån följande tidsperioder: 1986-1991, 1992-1997, 1998=2003, 2004-2009 

och 2010-2015.  

 

7.1 Deskriptiv statistik för de variabler som använts i studien.  

Genom deskriptiv statistisk redovisas förändringar och egenskaperna hos de variabler 

som använts i studien.  

 

7.1.1 Tabell – Deskriptiv statistik 1986-1991   

 

Variabler 

 

Medelvärde 

 

Standardavvikelse 

 

Min 

 

Max 

Antal 

observationer 

Gilla/Ogilla 

Moderaterna 

–, 58 3,3 -5 5 8974 

Uppväxthem 1,9 1,072 1 4 3010 

Vänster/Höger  3,02 1,107 1 5 9255 

Källa: SOM-institutets nationella undersökningar 1986-1991 och egna beräkningar 

 

7.1.2 Tabell – Deskriptiv statistik 1992-1997  

 

Variabler 

 

Medelvärde 

 

Standardavvikelse 

 

Min 

 

Max 

Antal 

observationer 

Gilla/Ogilla 

Moderaterna 

-, 57 3,328 -5 5 10070 

Uppväxthem 1,91 1,078 1 4 9974 

Vänster/Höger  2,97 1,102 1 5 10398 

Källa: SOM-institutets nationella undersökningar 1992-1997 och egna beräkningar 
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7.1.3 Tabell – Deskriptiv statistik 1998-2003 

 

Variabler 

 

Medelvärde 

 

Standardavvikelse 

 

Min. 

 

Max. 

Antal 

observationer 

Gilla/Ogilla 

Moderaterna 

-, 37 3,188 -5 5 9780 

Uppväxthem 1,87 1,056 1 4 19861 

Vänster/Höger  2,97 1,107 1 5 20670 

Källa: SOM-institutets nationella undersökningar 1998-2003 och egna beräkningar 

 

7.1.4 Tabell –  Deskriptiv statistik 2004-2009 

 

Variabler 

 

Medelvärde 

 

Standardavvikelse 

 

Min. 

 

Max. 

Antal 

observationer 

Gilla/Ogilla 

Moderaterna 

-0,4 3,16 -5 5 9313 

Uppväxthem 1,86 1,049 1 4 20693 

Vänster/Höger  3,02 1,129 1 5 21217 

Källa: SOM-institutets nationella undersökningar 2004-2009 och egna beräkningar 

 

7.1.5 Tabell – Deskriptiv statistik 2010-2015 

 

Variabler 

 

Medelvärde 

 

Standardavvikelse 

 

Min. 

 

Max. 

Antal 

observationer 

Gilla/Ogilla 

Moderaterna 

,53 3,191 -5 5 8978 

Uppväxthem 1,88 1,051 1 4 34866 

Vänster/Höger  3,05 1,175 1 5 36615 

Källa: SOM-institutets nationella undersökningar 2010-2015 och egna beräkningar 

 

Gilla/ogilla Moderaterna kan ses bli mer och mer positiv genom samtliga perioder. Från 

ett negativt medel värde på -0,58 i tabell 7.1.1 till positivt värde på 0,53 i tabell 7.1.5. 

Gilla/ogilla Moderaterna är uppmätt in skala från – 5 till + 5. Det neutrala värdet 0= 

varken gilla eller ogilla, ligger nära medelvärdet under samtliga perioder. Uppväxthem 

har inte någon särskilt drastiskt utveckling gällande medelvärde. Variabeln uppväxthem 

är medelvärdet strax under 2 (där enheterna mäter: 1=arbetarhem, 2=jordbrukahem, 3= 

tjänstemannahem, 4= högre tjänstemannahem och 5= företagarhem). Den minskar något 

mellan tabell 7.1.1 och 7.1.4 och ökar 0,02 sedan i tabell 7.1.5. En annan typ utveckling 

av uppväxthem hade kunnat påverka ett senare resultat när den testas som oberoende 
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variabel påverkan på Gilla/ogilla Moderaterna. Vänster/högerplacering har inte heller 

särskild utveckling av medelvärde som kan komma att påverka resultatet i någon större 

bemärkelse. Utan medelvärdet hamnar väldigt nära det neutrala värdet 3 (=varken till 

vänster eller höger). Medelvärdet pendlar mellan 2,97 som lägsta notering i tabell 7.1.2 

och 7.1.3. Den högsta noteringen görs i tabell 7.1.5 med medelvärde 3,05. 

 

7.2 En förändrad uppfattning om Moderaterna  

Den beroende variabelns utveckling visar hur uppfattning av Moderaterna förändrats. 

Medelvärde går från det negativa minusvärdet -0,57 i tabell 7.1.1 till ett positivt värde 

på 0,53 i tabell 7.1.5. Standarfelet i beroende variabeln är så pass mycket högre de andra 

två variablerna, vilket tyder på att fördelningen inte är normalfördelad, gör att den 

redovisas genom histogram.  Genom histogram ges en närmare överblick kring 

uppfattningen av partiet förändrats i form av minskningen av strikt negativa värden. 

Nackdelen med medelvärdet som centralmått för att representera en representativ bild 

av fördelningen är att den enkelt kan påverkas av extremvärden (Djurfeldt mfl 2018, 

60). Ett histogram redovisar tydligt antal svarande på respektive alternativ. Skalan 

innehåller 10 värden som representeras av åtskilda staplar kan man se att det negativa 

värdet -5 är histogrammets högsta stapel i tidsperiod 1 och 2 men inte i 3,4 och 5. Vilket 

även i förändringen av medelvärdet indikerar. Moderaterna blir ett mer omtyckt parti 

och samtidigt blir mindre illa omtyckt.  

 

7.2.1 Histogram - gilla/ogilla Moderaterna 1986-1991 

 

(Källa: nationella SOM-undersökningarna, 1986-1991) 
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7.2.2 Histogram - gilla/ogilla Moderaterna 1992-1997 

 

(Källa: nationella SOM-undersökningarna, 1992-1997) 

 

 

7.2.3 Histogram - gilla/ogilla Moderaterna 1998-2003 

 

(Källa: nationella SOM-undersökningarna, 1998-2003 
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7.2.4 Histogram - gilla/ogilla Moderaterna 2004-2009 

 

(Källa: nationella SOM-undersökningarna, 2004-2009) 

 

7.2.5 Histogram - gilla/ogilla Moderaterna 2010-2015 

 

(Källa: nationella SOM-undersökningarna, 2010-2015) 

 

I tabell 7.2.1 Sticker det negativa värdet -5 ogillar Moderaterna ut. Det är tillsammans 

med neutrala 0 (varken eller) de alternativen innehåller flest svar. Den ökar sedan i 

tabell 7.2.2 för att sedan konstant minska. I jämförelse tabell 7.2.2 och 7.2.5 så har den 

negativa uppfattningen i form av inte gilla moderaterna halverats. Det neutrala värdet 0 

når sitt högsta antal i tabell 7.2.3 för att sedan minska och har likvärdiga resultat i den 
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första tabell 7.2.1 och sista 7.2.5. Men den tydliga förändringen sker i tabell 7.4.5 där de 

positiva värdena ökat. Främst är det värde 3 och 4 som ökat markant. Moderaterna är 

fortfarande ett parti som inte gillas av alla. Men de positiva värdena ökar desto mer än 

vad medelvärdet kan bevisa.  

 

För att kunna besvara vad det är som påverkar förändringen i inställning till 

Moderaterna genomförs bivariata korrelationsanalyser där respektive av de två 

oberoende variblerna ställs mot varandra. Över tid följa ett funnet sambands utveckling. 

Korrelationen mellan två variabler redovisas utifrån pearsons correlate vars skala går 

mellan -1= 100 % negativt samband, 0= inget samband och 1= 100 % positivt samband. 

Korrellationen redovisas i Bilaga A. Samtliga effekter av korrelationsanalyserna innebär 

en positiv korrelation. Om man fokuserar på beroende variabeln så innebär en subjektiv 

klassbedömning att ett icke arbetarhem har positiv korrelation med positivt tyckande om 

moderaterna. Det samma gäller för den subjektiva vänster/höger placeringen. En 

subjektiv högerplacering hänger alltså ihop med mer positivt tyckande om Moderaterna.  

 

Jämförandet av de olika tidsperioderna visar att klassvariabelns korrelation med 

beroende variabel gilla/ogilla Moderaterna minskar genom samtliga perioder. Samma 

tendener finns i förhållandet vänster/höger placering och gilla/ogilla moderaterna, även 

om den utvecklingen inte är konstant genom tidsperioderna. En annan aspekt av bivariat 

korrelationsanalyser är att se hur de oberoende variablerna korrelerar. I med att den 

subjektiva vänster/högerskalan och gilla/ogilla moderaterna korrelerar med den 

subjektiva klassbedömningen innebär det en risk för skensamband. Det vill säga att 

beroende och oberoende variabler hänger ihop. Då på grund av att de båda är orsakade 

av något annat, gemensamt. Resultatet av korrelationsanalyserna visar att samabandet är 

intressant att göra fortsatta undersökningar med.  

 

7.3 Regressionsanalys 

Regressionsanalyserna består av två bivariata (test av två variabler) där först oberoende 

variabel: subjektiv klass testas mot beroende variabel: gilla/ogilla Moderaterna. Sedan 

testas oberoende variabel: subjektiv vänster/höger placering mot beroende variabel: 

gilla/ogilla Moderaterna.  
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7.3.1 Bivariat regressionsanalys: gilla/ogilla Moderaterna- uppväxthem 

       

Period  86-91 92-97 98-03 04-09 10-15 

Uppväxthem  0,958*** 

(0,055) 

0,912*** 

(0,030) 

0,771*** 

(0,030) 

0,769*** 

(0,031) 

0,691*** 

(0,032) 

 

Intercept 

 -2,036*** 

(0,121) 

-2,341*** 

(0,067) 

-1,833*** 

(0,066) 

-1,450*** 

(0,066) 

-0,772*** 

(0,069) 

N  2821 9415 9138 8823 8416 

R2 adj  0,096 0,088 0,066 0,066 0,052 

***=p<.001 **=p<.01 *=p<.05 Källa: nationella SOM-undersökningarna 1986-2015 

 

I den första regressionsanalysen (tabell 7.3.1) redovisas den bivariata 

regressionsanalysen mellan klass och gilla/ogilla Moderaterna. B-koefficienten (linjens 

lutning) minskar genomgående samtliga perioder. Ett skalsteg för en högre klass (i form 

av uppväxthem) betyder fortfarande i de senare tidsperioderna att man gillar 

moderaterna men inte lika stark påverkan som i de tidigare perioderna. I den första 

tidperioden innebar det nästan ett helt skalsteg i form av att man gillade Moderaterna 

mer. Det har minskat till 0,961 skalsteg i den sista perioden.  Även i möjlighet till 

förklaring, i R2 värdet så minskar det kontinuerligt. Från att 9,6 % av variationen i 

Gilla/ogilla moderaterna förklarades av klass till 5,2 % i sista tidsperioden.  

 

7.3.2 Bivariat regressionsanalys: gilla/ogilla Moderaterna-vänster/höger placering 

       

Period  86-91 92-97 98-03 04-09 10-15 

Vänster/höger  2,204*** 

(0,021) 

2,201*** 

(0,021) 

2,084*** 

(0,020) 

1,991*** 

(0,020) 

1,951*** 

(0,020) 

Intercept  -7,239*** 

(0,068) 

-7,114*** 

(0,065) 

-6,565*** 

(0,063) 

-6,061*** 

(0,065) 

-5,454*** 

(0,065) 

N  8831 9912 9569 9138 8874 

R2 adj  0,56 0,54 0,53 0,52 0,53 

***=p<.001 **=p<.01 *=p<.05 Källa: nationella SOM-undersökningarna 1986-2015 

 

Effekten av ett steg på den oberoende påverkar över 2,2 skalsteg positivt för att gilla 

Moderaterna i de två första tidsperioderna B-koefficienten minskar sedan genom 

samtliga perioder. Även R2 värdet minskar från 56 % till 53 %. Ett starkare samband 
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som kan förklara en större del av variationen i period 1 och det minskar genom samtliga 

perioder.  

 

Sammanfattningsvis tydliggör de två bivariata regressionsanalyserna som redovisas i 

tabell 7.3.1 och i tabell 7.3.2. Att vänster/höger placering har en starkare påverkan som 

även kan förklara en större del av människors uppfattning om moderaterna. Över 50 % 

av variationen går att förklaras av vänster/högerskalan och dess påverkan är stark i form 

av högt b-koefficientvärde. Både möjligheten till förklaring samt styrkan i b-

koefficienten minskar genom perioderna. Samma sak med uppväxthem även om dess 

värden i form av förklaring och styrka är betydligt mindre så minskar även de. En 

tänkbar förklaring till komplexiteten i den första oberoende variabeln är dess skala. Då 

uppväxthem är på en ordinalskala där stegen mellan alternativens avstånd inte är givna 

vilka de är i vänster/högerskalan som är på en intervallskala med lika värdeskillnader 

genom alla alternativ.  

 

7.3.3 Multivariat regressionsanalys gilla/ogilla Moderaterna, uppväxthem och 

vänster/höger placering 

       

Tidsperiod  86-91 92-97 98-03 04-09 10-15 

Uppväxthem 

 

 0,210*** 

(0,41) 

0,257*** 

(0,023) 

0,194*** 

(0,022) 

0,223*** 

(0,023) 

0,188*** 

(0,023) 

Vänster/höger  2,197*** 

(0,039) 

2,133*** 

(0,022) 

2,041*** 

(0,021) 

1,955*** 

(0,021) 

1,917*** 

(0,021) 

Intercept  -7487*** 

(0,129) 

-7412*** 

(0,071) 

-6,808*** 

(0,069) 

-6351*** 

(0,071) 

-5,709*** 

(0,072) 

N  2770 9285 8958 8671 8321 

R2 adj  0,574 0,544 0,541 0,531 0,535 

***=p<.001 **=p<.01 *=p<.05 Källa: nationella SOM-undersökningarna 1986-2015 

 

Tendenserna finns även kvar i multivariata regressionsanalysen i tabell 7.3.3 Även om 

den konstanta minskningen som funnits i de bivariata analyserna så minskar b-

koefficienten från tidsperiod 1 till 5 för båda de oberoende variablerna. De kan även 

tillsammans förklara mer än vad den subjektiva vänster/högerskalan kunde ensam. Då 
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den modell i tabell erhåller ett högre R2 värde än vad som återfinns i både tabell 7.3.1 

och 7.3.2. Ett R2-värde som minskar totalt sett över tid, undantaget sista perioden.  

 

Sammanfattningsvis så påverkas resultatet från de bivariata till när de tillsammans testas 

i den multivariata. Förändringen är att det kan förklara en ännu större del av variansen i 

folks uppfattning om Moderaterna. Men att effekten samtidigt minskar något i 

jämförelse med enbart höger/vänster placering. Resultatet stämmer överens med teorin 

om minskande effekt av långsiktiga faktorer. Både den socioekonomiska uppväxthem 

och den psykologiska presdispositionen vänster/höger-skalan var för sig och 

tilsammans. R2 värdets minskning är övergripande i de tre regressionerna och tyder på 

att undantagen från klass och vänter/högerröstning blir allt fler. Då det innebär en 

minskad möjlighet för dessa faktorer till förklaring.  

 

8 Analys  

Från neutrala till nya Moderaterna 

Det neutrala värdet 0 når sitt högsta resultat under perioden 1998- 2003. Detta under 

samma period som när Moderaterna gör sitt lägsta valresultat i modern tid. Det sker 

även en stor förändring på det allra mest negativa värdet, -5 Som näsan halveras i 

jämförelse tidsperiod 1 och tidsperiod 4. Vilket sker under samma period med partiets 

omvandling till nya Moderaterna. Det är det slipslösa och pärlhalsbandslösa partiet som 

minskar i ogillande. Negativa blir neutrala och neutrala blir postiva. Histogramen i 

tabell: 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4 och 7.2.5 säger inte hur många som röstar på 

Moderaterna. Utan redovisar enbart svaret på frågon om gilla eller ogilla Moderaterna. 

Om målsättningen var att framställa sig som ett mindre elitistiskt och som ett nytt 

arbetarparti lyckades med det i form av minskade negativa värden och neutrala värden 

möjligen mer benägna att rösta på partiet. Det skulle i så fall vara ett exempel på 

opålitligheten hos den moderna väljaren.  

 

Minskad långsiktiga faktorer förklarar gilla/ogilla Moderatern 
Som ses bland de långsiktiga faktorerna i tabell 7.3.1 och 7.3.2 så minskar båda i 

förhållande till om man gillar/ogillar Moderaterna. Det är dels effekten som sådan som 

tappar i styrk. Samtidigt som den effekten tappar i möjlighet till förklaring. Detta tyder 

på att Moderatväljare i mindre utsträckning påverkas av traditionella 

förklaringsmodellerna klass och höger/vänster. Ett parti som Moderaterna med en 
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tvådelad ideologi kan ha en vinning i att få partiets fokus att inte enbart handla om 

konservatism och liberalism utan att sluta leden och skapa det regeringsalternativ som 

alla dessa väljare kan ställa sig bakom. Det leder till att Moderaterna försöker locka 

arbetare, mittenväljare och samtidigt behålla sina kärnväljare oavsett konservativa eller 

liberala.   

 

Klassrelationen är konstant nedåtgående i styrka och förklaring genom samtliga 

perioder. I relation till Daltons teori kan slutsatsen att utvecklingen i Moderaterna och 

förhållandet till klass har sin start innan den första perioden och kommer att fortsätta 

även i framtiden, så länge den moderna sociala rörligheten fortsätter. Så kommer det att 

påverka. Vad det gäller den undersökta variabeln som mäter klass rör det sig dels om en 

subjektiv bedömning, och om uppväxthem. Att klassöverlappning i form av utökade 

resurser och medelklasstatus på arbetare inte täcks in av frågan. Det är inte subjektiv 

klass utifrån identitet utan i form av uppväxthemsbedömning. Med Daltons beskrivning 

av den andra förklaringen till varför klassamband och röstning är en nedåtgående trend 

menar han att relationen klassen och partiet inte finns på samma sätt idag. Vilket är en 

faktor som Moderaterna själva arbetat för att aveckla.  

 

Även den subjektiva vänster höger-skalan har en minskad effekt på om ens tyckande om 

Moderaterna. Sett till R2 värdet så är det till skillnad från “uppväxthem” inte så att 

styrkan i själva sambandet utan utveckling sker gällande B-koefficienten. Nämligen att 

konstant minskar genom samtliga tidsperioder. Utvecklingen visar att ett steg på den 

oberoende vänster höger - innebär 2,2 steg mot att gilla moderaterna i tidsperiod 1 

medan i tidsperiod 5 har det minskat till 1,951. Effekten av vänster höger, placering 

minskar samtidigt som det kan förklara strax över 50 % av variationen i tyckande om 

Moderaterna. Vad säger det om dess väljare? Enligt Dalton är den moderna väljaren mer 

intresserad av fler frågor än vad som enbart och traditionellt kopplats till 

socioekonomiska frågorna som utgör fundamentet för vänster-högerskalan.  

 

Det sker inom ramen för ideologisk hemvist en utveckling gällande åsiktsmönster som 

gör en kartläggning utav exempelvis en vänster-högerskala svårdefinierad. Flertalet 

undersökningar påvisar hur politiska frågor tenderar att skrida över traditionella 

ideologiska gränser. Det vill säga, att människor får fler och fler politiska frågor som 

man identifierar som viktiga. Vilket skiljer sig mellan personer i samhället. Det handlar 
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om nya typer av postmateriella värderingar som ligger till grund för frågorna och inte 

grundat i socioekonomiska mönstren. Inom Moderaterna visar vänster-högerskalan 

enbart en förklaringsgrad på 50 % av variationen i ens uppfattning om Moderaterna i 

modern tid. Samt att positioneringen minskat och drivits mot mitten. Till stor del har 

den samhälleliga förändringen med dealignment använts av främst Moderaterna i det 

strategiska arbete man genomfört. Marknadsföring prioriterades och uppfattningen om 

partiet var det centrala i strategin. Den ideologiska utvecklingen som inom partiet 

tidigare pendlar mellan konservatism och liberalism har sedan omvandlingen till nya 

Moderaterna snarare varit mellan ideologi och icke-ideologi. Trots att tidsperioderna 

innehåller stora Socialdemokratiska framgångar och sedermera 

moderat/alliansframgångar så påverkar inte det människors uppfattningar om 

höger/vänsterplacering nämnvärt. Är det enbart för politiska partier som de gamla 

mönstren är relevanta. Höger, vänster, klass och socioekonomiska faktorer påverkar 

visserligen fortfarande. Men kan etablerade partier fortsätta upprätthålla dess relevans?  

 

Postmateriella värden som beskrivs av Hagevi som det stora realignment i svensk 

politik. Moderaternas tidigare pendlande mellan liberala och konservativa har möjligen i 

relation till auktoritära libertära skalan en större betydelse jämfört med höger/vänster. I 

svensk politik har partiet traditionellt funnits tydligt långt ut till höger. Både som 

liberalt och konservativt. De förändringar som skett har kanske uppfattats som ett sätt 

att glida mer mot mitten. Men i skenet av realignment i svensk politik kanske 

förändringarna bör tolkas utifrån auktoritär-libertär skala. Alliansbildandet och 

förändringen till nya Moderaterna är ett försök till gränsöverskridande ideologi. Att 

forma alliansen och under gemensamt namn driva en politik och valmanifest är en 

valtaktik som väl stämmer överens med den nya politiska verkligheten.  

 

Nya Moderaterna är ett av modern svensk politiks mest framgångsrika omvändningar. 

Att genom ett förändrat yttre och en ny retorik lyckas dubblera stödet och nå 

regeringsmakten i åtta år. Vad den här studien visar är att kortsiktig framgång har svårt 

att bestå när väljare tenderar att vara så rörliga. Precis som väljare lockats iväg från 

partiet under delar av 80- 90- och tidigt 2000-tal lyckades man fånga upp dessa rörliga 

väljare 2006 och 2010. I valet 2014 hade väljar strömmar fortsatt nu mot 

Sverigedemokraterna och även Socialdemokraterna. Människors identifiering på en allt 

mindre relevant vänster-högerskala och nya partier som grundar sig i den postmateriella 
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värden som miljöfrågor och invandringsfokus är i sin natur grundade i frågor om 

vänster/höger har lättare att få fäste hos en specifik grupp. Kortsiktiga faktorer tros ha 

en allt större påverkan och dessa är ständigt föränderliga. Komplexiteten i de stora 

etablerade partierna tenderar att bli dess nackdel i opinonsomvändningar. Om politisk 

identifiering inte görs utifrån partier, inte utifrån sociala förhållanden och inte från 

vänster/höger. Då blir utamningen att i dessa tider nå fram med ett samlat 

regeringsalternativ. Samt att kartlägga hur dessa mönster ser ut. Moderaterna lyckades 

skapa en möjlighet av dessa fenomen och utnyttja det. Idag har partiet liknande 

utmaningar som inför valet 2006. Ifrågasatta, omvändningar och ständiga förändringar. 

Vad blir framtidens nya Moderaterna? Hur kommer de rörliga väljarnas obundenhet att 

präga den utvcklingen likt den tidigare har prädglats?  

 

9 Slutsats 

Ett ideologiövergripande budskap som det nya arbetarpartiet är en realignment i den 

form att det förändrade hur den politiska kartan såg ut i Sverige. Om höger är mitten, 

vad blir då resten? Om Moderaterna är arbetarparti, vem är då höger? I tider av 

dealignment ställde Moderaterna den traditionella ordningen på sin spets och spelade ut 

Socialdemokraterna och samtidigt kan ha öppnat för Sverigedemokrateras framgångar. 

Den politiska verklighet man lämnade bakom sig var ett förändrat politiskt system. 

Förändring född ur förändrade väljare, glidande väljare föder glidande partier. Nya 

moderaterna var en konsekvens av dealignment. Ett sätt att lösa det dilemmat som 

partiet stod inför. Idag finns samma problematik kvar. Fungerar samma verktyg även 

idag? Kommer man att försöka göra om bedriften? Eller kommer något annat parti 

fösöka samma sak? Efter nya Moderaterna har Folkpartiet blivit Liberalerna med en 

utebliven storsuccé som följd. Men med liknande målsättning? 

 

Moderaterna skyndade fram realignment i form av omritandet av svensk politik där de 

partier och väljare idag inte är bundet till traditionella värden på samma sätt som 

tidigare. Det syns tydligt i den här studien. Det finns kvar, men utvecklingen leder till 

ännu mer rörlighet och ännu mindre stabila väljargrupper. Framtidens konsekvenser, 

innebär det en öppning för flera partier? Fler partier som likt moderaterna omvandlar sig 

själva? Vad händer när den typen av experiment misslyckas? Kommer Moderaterna att 

fortsätta variera mellan framgång och bakslag?  
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Moderaterna har varit en del av dealignment. Genom dåliga val och genom 

framgångsrika val. Man har hanterat detta genom reformera partia och förändra det. 

Använda sig av andra värden och annan profil. Ett nytt parti för en ny tid. Men när man 

som “nytt parti” inte är en del av en rörelse likt miljöpartiet eller en gemensam 

ståndpunkt SD så riskerar man att internt splittras. Saker förändras och de rörliga 

väljarna är opålitilga i sin natur. Den utmaningen fortsätter att utmana både svensk 

politik och Moderaterna. Oavsett identifiering utifrån vänster/höger och oavsett 

klassuppväxt.  
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Bilagor 
Bilaga A Bivariata korrelationsmatrier 
 

9.1.1 – Korrelationsmatris tidsperiod 1986-1991 

 Gillar/ogillar 

Moderaterna 

Subjektiv 

klass 

Vänster/höger 

placering 

Gilla/ogilla 

Moderaterna 

  

,31* 

 

,75* 

 

Uppväxthem 

 

,31* 

 

 

 

 

,33* 

 

Vänster/höger  

 

,75* 

 

,33* 

 

 

 

 

9.1.2 – Korrelationsmatris tidsperiod 1992-1997 

 
Period 2 Gillar/ogillar 

Moderaterna 

Subjektiv 

klass 

Vänster/höger 

placering 

Gillar/ogillar 

Moderaterna 

  

,30* 

 

,73* 

 

Uppväxthem 

 

,30* 

  

 

,30* 

 

Vänster/höger  

 

 

,73* 

 

 

,30* 

 

 

 

 

 

9.1.3 – Korrelationsmatris tidsperiod 1998-2003 

Period 3 Gillar/ogillar 

Moderaterna 

Subjektiv 

klass 

Vänster/höger 

placering 

Gillar/ogillar 

Moderaterna 

 ,26* ,73* 

Uppväxthem ,26*  ,27* 

 

Vänster/höger  

 

,73* 

 

,30* 

 

 

 

9.1.4 – Korrelationsmatris tidsperiod 2004-2009 

Period 4 Gillar/ogillar 

Moderaterna 

Subjektiv 

klass 

Vänster/höger 

placering 

Gillar/ogillar 

Moderaterna 

 ,26* ,72* 

 

Uppväxthem 

 

,26* 

 

 

 

,24* 

 

Vänster/höger  

 

 

,72* 

 

 

,24* 

 

 

 

 



  
 

II 

9.1.5 – Korrelationsmatris tidsperiod 2010-2015 

 
Period 5 Gillar/ogillar 

Moderaterna 

Subjektiv 

klass 

Vänster/höger 

placering  

Gillar/ogillar 

Moderaterna 

 ,23* ,73* 

 

Uppväxthem 

 

,23* 

 

 

 

 

,21* 

 

Vänster/höger  

 

,73* 

 

,21* 

 

 

 

 

 

 

 

 


