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Resultatet i 2006 års val innebar att socialdemokraterna tappade mycket i de tre 
storstadsregionerna och framförallt i Stockholm. Stockholms län och stad hade tidigare 22 
socialdemokratiska mandat tillsammans, nu har man bara 16. Mandatförlusterna i Skåne och 
Västra Götaland var inte lika stora, men bidrar ändå till den samlade förlusten i riksdagsvalet. 
Utanför dessa tre regioner var mandatförlusterna marginella. Orsakerna bakom det kraftiga 
tappet i storstäderna blir viktigt i en analys av valresultatet. Om man hittar de viktiga 
faktorerna bakom förändringarna som skedde där, kan man också hitta faktorerna bakom 
valförlusten.  
 
I denna valanalys ska fokus främst ligga på Stockholm och frågan är vad som karaktäriserar 
stockholmsområdet? För det första är det på plats att påpeka att Stockholm är en av de 
kommuner som har högst snittinkomster. Till stor del består befolkningen av en välmående 
medelklass. Stockholms stad ligger på fjortonde plats vad gäller den genomsnittliga 
inkomsten i landet, trots att denna kommun till skillnad från många av de andra 
toppkommunerna också har stadsdelar som är ganska fattiga. Det vittnar om att Stockholm 
har en bred välmående medelklass med höga arbetsinkomster, som kompenserar för de lägre 
inkomsterna i andra stadsdelar. Trots detta har inte Stockholms stad politik dominerats av 
borgerligheten, vilket de andra kommunerna med höga snittinkomster har gjort. Med tanke på 
befolkningssammansättningen borde Stockholm ha en mer stabil borgerlig majoritet. Trots 
detta har staden karaktäriserats av hoppande majoritet. Sedan 1970-talet har ingen av blocken 
haft majoritet i mer än en mandatperiod. 
 

Övergripande om valet 
 
Om man väljer att jämföra med valet 1998, som var det näst sämsta socialdemokratiska valet i 
modern tid, är den stora förändringen faktiskt vänsterpartiets halvering av röstetalet, från 12 
till 5,8 procent. Men det sammantagna nedgången för vänsterblocket är alarmerande. Under 
nästan hela perioden 1994 till 2006 hade socialdemokraterna tillsammans med vänsterpartiet 
och miljöpartiet en betryggande majoritet. En bit över 50 procent har man haft i 
opinionsundersökning efter opinionsundersökning.  
 
Det tapp som socialdemokratin gjorde efter segervalet 1994 fångades till stor del upp av 
framgångar för vänstern och miljöpartiet. Det är först i slutet på den senaste mandatperioden 
som genomklappningen faktiskt sker. Antagligen kommer man med förundran se tillbaka på 
den anmärkningsvärda och stabila dominans som detta regeringsunderlag hade inom svensk 
politik under ett drygt decennium. I ett europeiskt perspektiv är det verkligen ovanligt att 
samma majoritet kan inneha makten så länge och att det dröjer så många år innan den blir 
seriöst utmanad.  
 
Enligt opinionsundersökningarna återställde sig väljarkåren snabbt efter det senaste valet till 
det normalläge som har karaktäriserat Sverige allt sedan tidigt 1990-tal, men förlusten blir 
inte mindre för det. Dessutom har borgerligheten aldrig tidigare fått chansen att regera under 
så goda ekonomiska förhållanden och med så pass lite inbyggda motsättningar mellan 
partierna. Om de någon gång ska ha chansen att etablera sig i svensk politik så är det denna 
gång.   
 



Socialdemokratins historiska dominans i Sverige bygger på att man lyckats göra en inbrytning 
bland tjänstemännen. I takt med att tjänstemännen blev fler i Sverige lyckades 
socialdemokraterna att ständigt vinna nya framgångar i denna väljargrupp. Det minskade 
klassröstandet, som det ofta refereras till, beror till största del på att tjänstemän i allt större 
utsträckning har röstat på socialdemokraterna eller vänsterpartiet. Att vinna stöd i dessa 
grupper har varit nödvändigt för att behålla dominansen i svensk politik. 
 
Det kanske viktigaste skälet bakom denna framgång är att tjänstemännen uppskattat den 
socialdemokratiska välfärdsmodellen. Man betalar gärna, i internationellt perspektiv, höga 
skatter för att få välfärd av hög kvalitet. Socialdemokraterna har stått som en garant för denna 
välfärdspolitik. Den välfärdspolitik där det finns störst betalningsvilja är sjukvården, 
äldreomsorgen, skolan och förskolan. För transfereringarna, med undantag av 
ålderspensionerna, är betalningsviljan sämre.  
 
Det har funnits och finns en mycket större misstro mot att arbetslöshetsförsäkringen och 
sjukförsäkringen verkligen fungerar på ett bra sätt. Svagast stöd har socialbidraget. Skälen till 
detta är med all sannolikhet dubbla. Det är betydligt färre personer som anser att de kan få del 
av eller behöver få del av behovsprövade stöd. Viljan att betala skatt till sådana åtgärder är 
lägre. Dessutom, ju mer noggrant man prövar välfärdsinsatser mot individens behov desto 
större risk finns det att det skapas missnöje med denna beslutsprocess. Den misstro som finns 
kring vilka som får socialbidrag är ett tydligt exempel på detta. Men även om 
sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen är en del i den generella välfärden, så lider de 
lite av samma problem. Det har funnits ett missnöje kring hur kontrollen och beslutsprocessen 
ser ut kring utbetalandet av dessa ersättningar.  
 
Ytterligare ett skäl till socialdemokraternas breda stöd är att detta parti tidigare stått som en 
garant för en stabil och sysselsättningsskapande ekonomisk politik.  Skillnaden mellan 
socialdemokraterna och borgerligheten vad gäller väljarnas förtroende för hur framgångsrika 
de är i detta avseende minskade dock dramatiskt under förra mandatperioden.  
 
På båda dessa områden utmanades socialdemokratin i det senaste valet. Vad gäller 
välfärdspolitiken anammade borgerligheten precis de delar av välfärdspolitiken som har det 
starkaste stödet, men pekade på bristerna i de delar av välfärdspolitiken som är ifrågasatta. 
Vad gäller sysselsättningen var den föregående mandatperioden ett misslyckande för 
socialdemokraterna – denna kritik kan inte ens förminskas av den snabba 
sysselsättningsuppgång som vi ser nu. Det dröjde alldeles för länge innan socialdemokraterna 
vaknade i denna fråga och insåg att alla problem inte löste sig av sig själva. Detta 
politikmisslyckande lyckades borgerligheten utnyttja till sin fulla potential.  
 
 

Tre faktorer som bidrog till den nationella valförlusten 
 
Det finns i mina ögon tre huvudförklaringar till vänsterblockets förlorade politiska majoritet. 
För Stockholms del är det framförallt två av dessa som är relevanta. Dessa trender är den 
ökande tendensen att rösta borgerligt bland tjänstemannagrupperna, inbrytningen från 
Sverigedemokraterna i framförallt södra Sverige och vänsterpartiets kraftiga nedgång. I 
följande genomgång kommer alla dessa tre tendenser belysas. 
 



Tjänstemännens överströmning till borgerligheten  
 
Huvudförklaringen till den socialdemokratiska valförlusten är att tjänstemännen, i framförallt 
storstadsområden, i allt större grad röstade på borgerliga partier. Jämfört med 1998 års val är 
förändringen i LO-gruppernas s-röstande marginell. Inom TCO- och Saco-grupperna är 
förändringen betydligt större. Det som är intressant i detta sammanhang är att sysselsättningen 
i tjänstemannagrupperna bedöms som mer viktig än i LO-kollektivet. I föregående val var det 
välfärdsfrågorna som låg i topp både för tjänstemän och för arbetare. Inför detta val bedömdes 
sysselsättningen som viktigare för båda grupper, men uppgången var betydligt större för 
tjänstemännen och blev i denna grupp den viktigaste frågan. Välfärdsfrågorna fortsatte att 
dominera i LO-gruppen.  
 
Man kan tolka denna förändring på lite olika sätt. Antingen kan man konstatera att många av 
tjänstemännen i storstäderna är väl etablerade på arbetsmarknaden och att det faktum att de 
anammar alliansens sysselsättningsbudskap kanske bara beror på att de anser att man behöver 
ta till med hårdare tag mot dem som står utanför arbetskraften. Att de helt enkelt inte har lust 
att försörja de utan arbete. Det som motsäger detta är det faktum att borgerligheten tappat i 
stöd när de genomförde en politik som innebar just detta. Socialdemokratins stärkta stöd 
verkar, om man ska tro opinionsundersökningarna, både bero på att vänstersympatisörer som 
valde soffan nu har återgått till socialdemokratin och att de som i senaste valet övergick till 
borgerligheten nu återvänder. 
 
Den alternativa förklaringen är att sysselsättning – inte bara andras sysselsättning – verkligen 
upplevdes som den viktigaste politiska frågan och att de som bytte block ansåg att 
socialdemokraterna inte tog problemet på allvar. Det finns mycket som pekar på att 
tjänstemännen i Stockholmsregionen är oroliga för arbetslöshet trots att de som grupp inte har 
så hög arbetslöshetsrisk. Under förra mandatperioden var sysselsättningsutvecklingen relativt 
svag i Stockholmsregionen. Vidare var arbetsmarknaden för högskolutbildade, som det finns 
många av i Stockholm, också dålig och det var något av ett nytt fenomen. Kombinationen av 
svag jobbtillväxt i regionen och ett stort utflöde av nyutexaminerade från högskolorna ledde 
till att det på vissa delarbetsmarknader för högskoleutbildade blev svårt att hitta ett jobb i linje 
med sina kvalifikationer. Svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden och risken för 
arbetslöshet blev under denna period en påtaglighet för betydligt större grupper. 
 
Att man reagerar så starkt på detta beror sannolikt inte på att den reella risken att bli arbetslös 
är högre än i andra grupper. Det som är avgörande är istället två andra faktorer. För det första 
har de som skaffat sig en högskoleutbildning investerat mycket mer i sin framtida inkomst. 
Med dagens studiemedelssystem har man dessutom bara en chans att skaffa sig en längre 
utbildning. Blir detta fiasko är man tillbaka på ruta ett. Arbetslöshet och svårighet att etablera 
sig på arbetsmarknaden blir i detta läge mycket mer dramatiskt än för dem som ännu inte har 
skaffat sig en längre utbildning.  
 
För det andra så upplever sig antagligen tjänstemän att de har mer att förlora om de blir 
arbetslösa. De har svårare att ta sig tillbaka till en liknade position igen. Ju mer problematiskt 
det är åter få ett jobb med liknande lön och villkor som tidigare desto mer hotfullt upplevs 
arbetslösheten och desto viktigare är det att politiken har ett svar på denna oro. 
 
Ytterligare ett skäl till överströmningen från tjänstemannagrupperna är att många av dem 
säkert kände igen sig mer i moderaternas framtoning än i socialdemokraternas. Moderaterna 
lyckades i detta val förmedla en bild av att deras parti var ett parti för den skötsamma 



medelklassen. Familjen Reinfeldt i sin förortsvilla stod i motsättning till Göran Persson på sin 
skogs- och jordbruksfastighet i Sörmland. För första gången lyckades företrädaren för 
moderaterna förmedla en bild av sig själv och sin politik som låg hyggligt nära stora grupper 
av väljare, framförallt i storstadsregionerna. Traditionellt har inte vem som är partiledare 
spelat så stor roll för partiframgång i svensk politik. På marginalen kan det dock ha betydelse. 
Detta bidrog i samma riktning som de mer sakpolitiska faktorerna.  
 

Sverigedemokraternas frammarsch 
 
Den andra mindre överströmningen från socialdemokratin är mer regionalt begränsad – den 
till Sverigedemokraterna. Det är framförallt i Skåne och Blekinge som detta parti går fram. 
Norr om dessa två län har inte Sverigedemokraterna över fyra procent i någon valkrets och i 
de flesta ligger röstetalet kring två procent. I sydvästra Skånes valkrets fick de drygt sju 
procent av rösterna till riksdagsvalet – i enskilda kommuner var det avsevärt mer. I de andra 
Skånevalkretsarna och i Blekinge fick de mellan fem och drygt sex procent. Det finns i Skåne 
och Blekinge ett tydligt samband mellan snittinkomsterna i kommunen och andelen som 
röstar på Sverigedemokraterna. I de fem kommuner med lägst snittinkomst var andelen 
röstare på Sverigedemokraterna sju och en halv procent i genomsnitt medan det i de fem 
rikaste kommunerna var under fem procent.  
 
Diagram 1: Relation mellan genomsnittsinkomst och andel Sverigedemokrater i kommunerna 
i Blekinge och Skåne i riksdagsvalet 2006. 
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Det finns inget som pekar mot att främlingsfientliga attityder har ökat i någon större 
utsträckning i Sverige. Tvärtom har tendensen i de undersökningar som gjorts pekat i motsatt 
riktning. Däremot är det uppenbart att det finns ett missnöje med hur integrationen fungerar i 
södra Sverige. Det är stora skillnader mellan hur många nyanlända invandrare som bosatt sig i 
kommunerna.  Skåneregionen har blivit mycket segregerad. Sverige har blivit mer likt andra 



länder (med invandringsfientliga partier) där man har problem av samma typ – ett etnifierat 
klassamhälle. De problem som många av Skånekommunerna brottas med måste tas på allvar. 
 
Sverigedemokraterna verkar ha lockat väljare från olika partier och från soffan, trots deras 
överrepresentation i kommuner med lägre inkomster. Det verkar emellertid vara så att det är i 
framförallt LO-grupper som inbrytningen har skett i Skåne. Det var bara i Lund som 
vallokalundersökningen 2006 utfördes. Där fick Sverigedemokraterna endast 2,5 procent av 
rösterna. Trots detta så visade det sig att LO-medlemmar där, till skillnad från i resten av 
landet, var överrepresenterade bland dem som valde detta parti. Det mönstret var inte alls lika 
tydligt i andra delar av Sverige. 
 
 

En splittrad vänster 
 
Slutligen, en ytterligare faktor som bidrog till att socialdemokraterna förlorade 
regeringsmakten var vänsterpartiets tillbakagång. Tidigare var vänsterpartiet ett attraktivt 
alternativ för dem som var missnöjda med socialdemokratins framtoning och ledarstil. 
Schyman och Persson var en duo som attraherade röster. Den som inte stod ut med den ena av 
dem, accepterade den andra. Det faktum att Göran Persson alltid verkade ha svårt för Gudrun 
Schyman gjorde det hela bara bättre. Ledarbytet i vänsterpartiet och deras interna konflikter 
och Feministiskt initiativ uppkomst och utveckling ledde till att vänsterrösterna splittrades och 
dessutom till att vänstergrupper demobiliserades. Det ökande valdeltagandet som vi såg i detta 
val berodde framförallt på att de borgerliga partierna blev bättre på att mobilisera sina väljare. 
 
 

Bristerna i sysselsättningspolitiken 
 
Det är uppenbart att sysselsättningsfrågan och det som den borgerliga alliansen med förkärlek 
kallade utanförskap var avgörande för valförlusten. Det finns flera problemkomplex inom 
denna fråga som var avgörande för denna utveckling. Inom ramen för dessa behöver ny 
politik formeras inom arbetarrörelsen. För att förstå varför denna fråga fick en sådan stor 
effekt på valresultatet i Stockholm behöver vi blicka tillbaka något. 
 
Under 2000-talet försämrades tillväxten för Stockholm relativt andra delar av Sverige. 
Stockholm drabbades hårt av effekterna av IT-bubblan. Sysselsättningstillväxten har varit 
påtagligt svag sedan år 2000. Stockholm har tidigare varit något av en jobbmotor men denna 
trend försvagades under de senaste sju åren. Jämfört med de två andra storstadsregioner i 
Sverige har också investeringarna utvecklat sig relativt svagt. I både Göteborg och i 
Skåneregionen har betydligt mer resurser plöjts ner i infrastrukturinvesteringar. Ytterligare en 
faktor som bidragit inom mer begränsade områden är utflyttningen av myndigheter. 
Arbetsmarknaden för tjänstemän har varit relativt dålig under flera år. 
 
För kvalificerade yrkesarbetare har det dock sett annorlunda ut. På flera områden har det varit 
brist på olika kategorier av yrkesarbetare. Kombinationen av att yrkesutbildningar finns i 
relativ liten utsträckning i stockholmsregionen och att det även här finns många sådana jobb 
har gjort att det har varit en relativ god arbetsmarknad för de med yrkesutbildning.   
 



Vid sidan av att socialdemokratin inte lyckades visa ett tillräckligt engagemang i 
sysselsättningsfrågan förstärktes problemet av arbetsmarknadspolitikens misslyckande under 
tiden sedan tidigt 1990-tal.  
 

Dåligt fungerande arbetsmarknadspolitik  
 
Under perioden med låg arbetslöshet kombinerade den svenska arbetsmarknadspolitiken både 
selektiva och generella drag. De selektiva innebar att bara de som var utsatta för arbetslöshet 
fick del av åtgärderna. De generella innebar att alla som drabbades av arbetslöshet fick del av 
åtgärder av hög kvalitet. De viktigaste delarna av detta var utbildningar som väl svarade mot 
arbetsmarknadens behov, beredskapsarbeten till avtalsenliga löner och en del subventionerade 
anställningar såsom lönebidrag och samhall. Långt fler än LO-grupperna deltog i 
arbetsmarknadsutbildningar under denna period. Det var inte konstigt för före detta 
hemmafruar att vända sig till arbetsförmedlingen för att få del i någon 
arbetsmarknadsutbildning innan de började söka jobb. 
 
Under de senaste 15 åren har de mer högkvalitativa delarna i arbetsmarknadspolitiken sakta 
utarmas. Arbetsmarknadsutbildningarna har krympt ihop till nästan ingenting, trots att det 
under de senaste åren har funnits flera olika bristyrken. Av den mindre del av 
arbetsmarknadsutbildningarna som finns kvar är ungefär hälften definierade som 
förberedande utbildningar, som i liten utsträckning ger jobb. 
 
En stor åtgärdsflora där kvaliteten i insatserna är mycket ifrågasatt har vuxit fram. Man kan 
med fog ifrågasätta om en del av åtgärderna, som till exempel aktivitetsgarantin, verkligen har 
haft till syfte att göra något mer än att pröva de arbetssökandes arbetsvilja.  
 
Vi har gått från en situation där arbetsmarknadspolitiken ansågs ha en viktig roll för att ge 
arbetssökande en utbildning som efterfrågades på arbetsmarknaden, till en situation där 
mycket av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna mer är till för att pröva den faktiska 
arbetsviljan hos de arbetssökande. Under de senaste tio åren har det funnits en konsekvent 
omläggning av arbetsmarknadspolitiken i riktning mot att öka sökaktiviteten hos de 
arbetslösa. En hög sökaktivitet har varit måttet på framgång och ansetts förbättra 
arbetsmarknadens funktionssätt. När arbetsmarknadspolitiken läggs om från stöd för 
omställning till kontroll av sökviljan blir arbetsförmedlingens verksamhet något nödvändigt 
ont – dit vänder sig man inte i onödan.  
 
För tjänstemannagrupperna – som under senare tid har insett att de inte är befriade från 
arbetslöshetsrisken – har den samlade arbetsmarknadspolitiken inte haft mycket att erbjuda. 
Ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen har urholkats genom att den högsta 
dagpenningen inte hängt med löneutvecklingen. Det finns nästan inga i dessa grupper som får 
80 procent i ersättning. Detta har många av deras fackförbund insett och allt fler har tecknat 
privata tilläggsförsäkringar. I Stockholmsområdet har många familjer – framförallt de yngre – 
bundit upp sig med höga fasta utgifter och arbetslöshet kan i många fall innebära stora 
ekonomiska problem.  
 
Införandet av maxtaxan i en del av de rika förortskommunerna illustrerar detta väl. De 
borgerliga kommunpolitikerna, som inte ville införa denna, möttes av stora protester från 
kommuninvånarna. För de relativt väl avlönade tjänstemännen satt fast med lika nästan höga 



utgifter, framförallt på grund av höga boendekostnader. Lägre barnomsorgsavgifter hade en 
stor effekt på dessa familjers ekonomiska situation trots deras höga löneinkomster.  
 
Vid sidan av det dåliga ekonomiska skyddet vid arbetslöshet hade inte heller resten av 
arbetsmarknadspolitiken något att erbjuda dessa grupper. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken 
är inte längre utformad för att ge dem en andra chans.  
 
De hade därför lättare att anamma borgerlighetens nya sysselsättningspolitik. De vinner på att 
fler arbetar men har inte lika mycket att förlora. Det är inte deras löner som ska pressas ned 
för att fler som idag står utanför arbetsmarknaden ska få jobb. Det andra skälet till 
överströmningen är att den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken inte har något att 
erbjuda dem om de skulle bli arbetslösa.  Ett löfte om att det blir fler jobb är antagligen bättre 
än att behålla en arbetsmarknadspolitik som de inte lägre upplever ha något att erbjuda dem. 
När arbetsmarknadspolitiken förlorar sina generella drag, att den erbjuder alla grupper en reell 
trygghet och stöd för omställning till alla grupper som riskerar att bli arbetslösa, förlorar den 
också sitt folkliga stöd.   
 

Utslagningen ur arbetslivet 
 
Frågan om utanförskapet var en av valvinnarfrågorna för alliansen. Det är inte konstigt, den 
träffade rakt i veka livet på socialdemokraterna. Under nittitalskrisen blev en stor grupp 
strukturellt arbetslösa – de kom egentligen aldrig tillbaka i stadigvarande sysselsättning. 
Under slutet av 1990-talet började sjukskrivningstalen dessutom att stiga snabbt. Tyvärr måste 
man konstatera att den socialdemokratiska regeringen stod handfallen under många år. Under 
perioden 1998 till 2003 vidtogs inte annat än begränsade åtgärder för att hantera denna snabba 
uppgång.  
 
Av dem som blir långtidssjukskrivna är det tyvärr relativt få som återgår i arbete. Många av 
dem har under de senaste åren fått sjukersättning, vilket i de flesta fall innebär att man 
försvinner för gått ur arbetskraften. Det som är alarmerande är att många av dem är relativt 
unga. Bland män mellan 55 och 64 har sysselsättningen tvärtom ökat. Allt fler arbetar kvar till 
den ordinarie pensionsåldern. Uppgången av sjukersatta bland unga och medelålders har 
bidragit till att Sverige byggt upp en omfattande sjukersättningsskuld som innebär ett mycket 
långsiktigt ekonomiskt åtagande för samhället. 
 
Det har i politiken uppstått en allt mer uppgiven inställning till hur man får människor åter i 
arbete. Inom borgerligheten har man som ett resultat av detta fokuserat på sänkta 
ersättningsnivåer. Det behövs enligt dem en ekonomisk piska (och ett tryck nedåt på 
lägstlönerna, så att det uppstår en ny låglönemarknad) för att få människor åter i arbete. 
Socialdemokratins svar på detta är ”att man inte ska slå på dem som redan ligger”. Men någon 
konstruktiv strategi för att få människor åter i arbete finns inte – förutom på ett mycket 
abstrakt plan. Uppgivenheten kring vad man skall göra har varit stor bland 
socialdemokraterna.  
 
Ett ytterligare problem är att två stora myndigheter med olika mål är inblandade – 
försäkringskassan och arbetsmarknadsverket. Det fanns i och för sig en strategi efter förra 
valet att lägga båda dessa frågor hos samma minister så att dessa politikområden skulle 
koordineras bättre. Det hjälpte dock inte. Fortfarande är arbetsmarknadspolitiken och 



ohälsopolitiken två olika världar som inte möts. Uppdraget till dessa två myndigheter har inte 
anpassats till en förändrad verklighet.  
 
Att ha en politik för att hantera detta kommer att vara avgörande för socialdemokratins 
trovärdighet. Den borgerliga politiken kommer med all sannolikhet inte att få några stora 
effekter på ohälsotalet – antalet personer som har sjukpenning och sjukersättning. När 
sysselsättningen nu ökar är det framförallt andra grupper som kommer att få de nya jobben. 
Ungdomar kommer säkerligen att öka sin sysselsättning relativt snabbt. Tidigare erfarenheter 
visar att det däremot är mycket svårt att komma tillbaka om man lämnat arbetskraften på 
grund av långvarig ohälsa. Det kommer att behövas ett socialdemokratiskt svar på hur 
utslagningen ur arbetslivet förhindras.  
 

Ett klassamhälle med etniska förtecken 
 
Sysselsättningsfrågan hade flera dimensioner. En av dem är integrationsfrågan. De politiska 
lösningarna på denna fråga har haft en tendens att slå från den ena extremen till den andra 
utan att egentligen ta sig framåt - från en betoning på assimilering och svenskundervisning till 
en fokusering på diskriminering och numera också strukturell diskriminering. 
Integrationsarbetet visar på få konkreta framgångar. Politiskt fokus har ganska entydigt varit 
på den grupp som kommer till Sverige och har goda kvalifikationer och trots detta inte lyckas 
etablera sig i arbete. Den ganska stora grupp som varken har akademisk utbildning eller någon 
yrkesutbildning har inte på samma sätt diskuterats. Utvecklingen i framförallt Skåne visar att 
det finns ett stort missnöje inom detta område. Ett missnöje som inte Sverigedemokraterna har 
varit sena att exploatera.  
 
Undersysselsättningen bland dem som kommit till Sverige har blivit större jämfört med tiden 
före 1990. Så länge Sverige hade full sysselsättning, var sysselsättningen hög också bland de 
med utländsk bakgrund. Den höga arbetslösheten har gjort att arbetsgivare kan välja och 
vraka bland arbetssökande och det har slagit hårdare mot de med utländsk bakgrund. Att 
Sverige har gått från att ha arbetskraftsinvandring till att till övervägande del ha 
flyktinginvandring (även om de allra flesta faktiskt är anhöriginvandrare) kan också ha 
påverkat. 
 
Slutligen kan jobbstrukturens förändring ha påverkat jobbmöjligheterna för de med utländsk 
bakgrund. Sedan 1970-talet har antalet jobb inom industrin som inte kräver yrkesutbildning 
minskat dramatiskt – det var ofta dessa jobb de arbetskraftsinvandrade fick. Den enda sektor 
där antalet jobb som inte kräver yrkesutbildning varit stabil är den privata tjänstesektorn. I 
vissa delar av dessa jobb finns många med utländsk bakgrund, till exempel i hotell och 
restaurangsektorn. Inom andra områden, till exempel detaljhandeln, har det varit svårare att 
etablera sig för dem med utländsk bakgrund. Till del beror det på att det i dessa jobb anses 
vara viktigare med goda språkkunskaper än i de tidigare industrijobben. 
 
Genom att diskrimeringsperspektivet har varit det rådande har allt för lite energi fokuserats på 
vilka kunskaper som behövs för att etablera sig i det svenska arbetslivet. Inom detta område är 
det viktigt att det formuleras en politik som inte bara pekar ut svenskar som de som 
diskriminerar – eller är främlingsfientliga, utan istället ger en mer mångfasetterad bild av vad 
som behövs för att kunna komma in i det svenska arbetslivet och vad som krävs för att ge de 
som kommer till Sverige goda möjligheter att få del av dessa möjligheter.  
 



Vilken utbildning krävs i kunskapssamhället? 
 
Den svenska arbetsmarknaden har utvecklats i en riktning mot att allt fler jobb kräver höga 
kvalifikationer. Jobben som inte kräver någon utbildning har blivit allt färre. Under de senaste 
15-20 åren har det som ett resultat av detta skett en omfattande satsning på utbildning i 
Sverige. Gymnasiet har förlängts med ett år och blivit högskoleförberedande. Antalet som går 
på högskolan har fördubblats. Regeringen valde till och med att sätta upp ett mål om att 
varannan 25-åring skulle ha börjat högskolan. Detta mål är nästan uppnått. Bland dem som är 
30 år har man passerat det.  
 
De signaler som kommit under senare tid verkar dock peka i en riktning mot att vi är på väg in 
i en situation där ”överutbildning”, eller kanske mer precist felutbildning är problemet. Många 
akademiker får inte jobb i linje med sina ambitioner. Överutbildning kan tyckas vara ett 
lyxproblem. För mycket utbildning kan väl aldrig skada, är det lätt att tycka. Men faktum är 
att individens och därmed också samhällets avkastning på den utbildning som överskrider 
arbetets krav bara är en tredjedel av den som ges till rätt utbildningsnivå. Det är faktiskt 
tveksamt om en sådan utbildning är lönsam. Ett års studier innebär att man förlorar ett års 
livsinkomst – det vill säga drygt 2 procent av livsinkomsten. Till detta kommer de studielån 
man behöver betala tillbaka. För individen är alltså utbildning relativt kostsam, och viljan att 
delta i sådan bygger på att man får ett jobb där utbildningen är värdesatt. 
 
Inom socialdemokratin har utbildningskvantiteten fokuserats. Från gymnasiet och framåt har 
man varit generös med individers tid, i form av studieår, men man har snålat med 
utbildningskostnaderna. Det är inte de dyra utbildningarna som har expanderat – det är 
framförallt billiga utbildningar - som till största del upplevs som mindre 
arbetsmarknadsrelevanta. De utbildningar som tar emot eleverna med öppna armar är de 
billiga utbildningarna som inte ger speciellt många undervisningstimmar. Till utbildningar 
med ett högt styckpris som ger mycket och dyr undervisning – och det gäller både på komvux, 
KY och på högskolan är det ett högt söktryck och svårt att få plats. 
 
Det har inom socialdemokratin funnits ett romantiserat förhållningssätt till högskolan. 
Högskolestudier har setts som den enda vägen till personlig utveckling och framgång. Visst är 
det så att högskolestudier fortfarande i genomsnitt ger en bra avkastning. Men skillnaderna 
mellan olika utbildningar är stora. Och de utbildningar som karaktäriserats av en breddad 
rekrytering är inte de som står som vinnare. Trots att arbetsmarknaden nu utvecklas positivt 
kommer nog en del av högskolestudenterna ifrågasätta om de gjorde rätt val när de valde 
långa högskolestudier framför en yrkesinriktad gymnasie- eller KY-utbildning som med större 
säkerhet ger ett jobb där utbildningen upplevs som relevant och därmed också betalar sig. 
 
På detta område är det viktigt att socialdemokratin och fackföreningsrörelsen kan samla ihop 
sig till en gemensam syn. De kvantitativa målsättningar som den socialdemokratiska 
regeringen la fast används nu mot socialdemokratin genom att borgerligheten betonar att man 
prioriterar kvalitet framför kvantitet.  
 
Vidare borde yrkesutbildningar utvecklas och börja användas mycket mer medvetet inom 
arbetsmarknadspolitiken, integrationspolitiken och för att minska utslagningen ur arbetslivet. 
Det som karaktäriserar många av yrkesutbildningarna är precis motsatsen till de akademiska 
studierna. Yrkesutbildningarna är ofta ganska dyra per timme undervisad tid, men varje 
timme betalar sig bra när det gäller avkastning på arbetsmarknaden. För att ta ett relevant 
exempel kan man nämna transportutbildningar. Det råder i dag brist på personer med lastbils- 



och busskörkort. Min bedömning är att många i den grupp som idag står utan arbete skulle 
kunna arbeta i denna sektor. Problemet är att körkortsutbildningar är dyra och att ingen vill stå 
för kostnaderna. Inom ramen för gymnasieskolan finns sådana utbildningar i mycket liten 
utsträckning. Till stor del förklaras det av att man måste vara över tjugo år för att få D och E-
körkort. I arbetsmarknadsutbildningarna har det skett och sker fortfarande stora 
neddragningar.  
 
Om arbetsgivarna själva kommer att behöva stå för utbildningen kommer de att välja vilka 
som får genomgå dem, med all sannolikhet kommer de att välja bort dem som står långt från 
arbetsmarknaden. För de flesta enskilda är det för dyrt att själv bekosta en sådan utbildning. 
Denna problematik återkommer också på många andra områden. Under de senaste åren har 
det varit en fokusering på teoretiska studier – inom så väl gymnasieskolan, komvux och 
högskolan. Arbetsmarknadens reella behov har inte tagits på allvar. Det har gjort att många 
som med en kortare utbildning skulle kunna ta sig in i arbetslivet antingen har fått konkurrera 
med många andra om den minskade gruppen arbeten som inte kräver någon yrkesutbildning 
eller skaffa sig en lång högskoleutbildning som inte heller med säkerhet ger något jobb. 
 

Sammanfattning 
 
Den stora socialdemokratiska valförlusten i Stockholm beror till största del på 
tillkortakommanden i den nationella politiken. Dessa tillkortakommanden slog dock extra hårt 
mot storstadsregionerna och framförallt mot Stockholm. Ytterligare en indikation på detta är 
att socialdemokraterna backade mer i riksdagsvalet än i kommunalvalet i nästan alla 
kommuner i Stockholms län. I Malmö och i Göteborg lyckades man i hög grad stå emot den 
dåliga valvinden på riksnivån. I Göteborg lyckades man till och med att vända vinden. 
 
Tabell 1: Förändring i riksdags- och kommunalvalet mellan 2002 och 2006 i de tre största 
kommunerna. 
 Förändring i 

riksdagsvalet 
Förändring i 

kommunalvalet
Stockholm -8,1% -7,6%
Göteborg -4,2% +3,6%
Malmö -7,1% -2,7
 
I Stockholms stad är skillnaden mycket mindre, även om den faktiskt finns där. Att den gör 
det är anmärkningsvärt med tanke på alla de konflikter som präglade socialdemokratin i 
Stockholm under den gångna mandatperioden. Trots alla stridigheter och att det rådde 
oenighet in i det sista om vilka frågor man skulle gå till val på blev alltså fallet större på 
riksnivån. Detta i sig är anmärkningsvärt. Billström var under sina år som finansborgarråd 
kontinuerligt ifrågasatt och konflikterna inom socialdemokratin var stora. Valresultatet i 
Malmö och Göteborg visar att en starkare och mer framgångsrik socialdemokratisk ledning 
gjorde att man kunde stå emot väljartappet i mycket större utsträckning.  
 
Det var brister på den nationella nivån som ledde till det dåliga valresultatet. Men det 
kommunala valresultatet kunde givetvis ha blivit bättre om socialdemokratin hade fungerat 
bättre. De avgörande faktorerna till valförlusten kan emellertid bara åtgärdas på den nationella 
nivån, men storstadsregionerna har kanske ett extra stort ansvar för att detta verkligen sker.  
 



Det har under de senaste åren funnits tendenser till stockholmsfientlighet i den 
socialdemokratiska rikspolitiken. Jag tror att det alltid finns och ska finnas en viss rivalitet 
mellan riksnivån och landets största stad. Det är inget svenskt fenomen. Jag är övertygad om 
att detta kommer att bli allt mer tydligt även under den borgerliga regeringen, även om de har 
bättre förutsättningar. I alla fall moderaternas väljarbas är i större utsträckning storstadsbor.  
 
Problemet för socialdemokraterna har varit att deras storstadspolitik har varit det samma som 
politik för miljonprojektsområdena i storstädernas ytterkanter, inte en politik för hela 
regionen. I Stockholm har dessa problem förvärrats av de hoppande majoriteterna och den 
polariserade politiska situationen. Det har lett till att det blivit betydligt svårare att ena sig 
över blockgränserna om gemensamma projekt och investeringar. I Stockholm har det till 
skillnad från i Göteborg, men också i Malmö, varit mycket svårt att ena sig kring frågor som 
gynnar regionen. Det har lett till att den politikdrivna regionala utvecklingen kommit i 
bakvattnet. Stockholms stads socialdemokrater har inte blivit en aktör som kan samla 
regionala företrädare kring gemensamma ställningstaganden. 
 
Allt mer av politiken utspelar sig på den mediala scenen. Detta faktum leder till att konflikter 
inom ett parti antingen blir stora eller håller sig inom en mycket liten krets. Man kan inte ha 
en debatt i socialdemokratiska forum utan att det också sprider sig att man i vissa frågor har 
olika åsikter. Om man vill visa att man driver regionens frågor (men samma sak gäller 
givetvis för alla andra organisationer inom arbetarrörelsen) måste man driva dem på den 
mediala scenen. Det kommer därför att bli viktigare för Stockholms socialdemokrater att ha 
en hög profil i samhällsdebatten. Det finns ibland en allt för stor rädsla att visa på splittring 
inom arbetarrörelsen. I perioderna mellan valen tror jag inte alls att detta är speciellt 
problematiskt. Tvärtom – genom att ha en offentlig diskussion om frågor som är relevanta för 
socialdemokratin får människor en större förståelse för de vägval som görs. Dessutom, när det 
gäller regional nivå, tror jag att det är en förutsättning för uppslutning över blockgränserna att 
socialdemokrater också vågar ta en offentlig debatt med riksnivån om det man vill driva.  
 
Den viktigaste slutsatsen om 2006 års valresultat är emellertid att även om det framförallt var 
tjänstemännen som flydde socialdemokratin kan man inte tolka reaktionen som en 
högervridning av väljarkåren som socialdemokratin måste hänga med i för att återvinna 
makten. Att man förlorade många tjänstemän tolkar istället jag som en reaktion på att denna 
grupp idag är mer lik arbetarna och att vår politik inte svarar upp till denna grupps krav. 
Tidigare var arbetslöshet något som framförallt arbetare var bekymrade över, risken 
upplevdes som mindre bland tjänstemannagrupperna. Nu har det ändrat sig. Samtidigt som 
denna förändring skedde gick arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiken i precis motsatt 
riktning. Den utvecklade sig i riktning mot att bli mer selektiv. Arbetslöshetsförsäkringen gav 
ingen ekonomisk trygghet för de med medelhöga och höga inkomster och de 
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna blev mer kontroll än stöd och hjälp till återgång i arbete. 
Ja, varför ska man vara med att betala till detta. Då var det bättre att hoppas på borgarnas 
löften om fler jobb. 
 


