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Partiernas väljarstöd under den  ekonomiska strukturomvandlingen
Tema 3 

Nya frågor – nya rörelser – nya partier

Partiernas väljarstöd under den  
ekonomiska strukturomvandlingen

Hanna Wass

Globaliseringen och den ekonomiska struktur omvand-
ling en har under de senaste tjugo åren orsakat en grundlig 
förändring i produktionssätten, efterfrågan på arbetskraft 
och karaktären på olika yrkesområden.1 I samhället har upp-
kommit nya skiljelinjer som påverkar medborgarnas sociala 
identiteter och deras uppfattning om sin ställning i samhäl-
let. För en del människor är världen öppen: nationalstaternas 
gränser har i hög grad förlorat sin betydelse, de tekniska inno-
vationerna erbjuder nya möjligheter och deras kompetens 
efter frågas på arbetsmarknaden. Samtidigt finns det flera 
grupper i samhället vars liv överskuggas av oro för arbets-
löshet, utkomsten och barnens framtid. Dessa skiljelinjer 
kan inte illustreras enbart med hjälp av de traditionella in-
dikatorerna för socioekonomisk ställning, eftersom de också 
handlar om människornas individuella upplevelse: hör jag 
till vinnarna eller förlorarna i den globala nyordningen?

Den globala ekonomiska strukturomvandlingen åter-
speglas också i partifältet och partiernas styrkeförhållan-
den, dels genom väljarnas politiska identiteter och val, dels 
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beroende på hur partierna positionerar sig med sina pro-
gram. Det blir lättare att förstå omvälvningarna i partifältet 
och de överraskande valresultat som uttrycker dem, när de 
studeras i ljuset av hur väljarnas utkomst- och sysselsätt-
ningsmöjligheter utvecklats. Den kanske viktigaste faktorn 
i detta avseende är att den traditionella klassindelningen 
 rivits upp och att de politiskt starkt organiserade grupperna 
blivit mindre. Färre än 5 procent av alla sysselsatta i Finland 
arbetar inom jordbruket, och andelen inom industri och 
byggnad är mindre än en femtedel. I dagens läge arbetar 
största delen av arbetskraften med serviceuppgifter inom 
den privata och offentliga sektorn. Detta har luckrat upp 
kopplingen mellan samhällsklass och parti. Partifältet för-
blev stabilt så länge varje samhällsklass hade ett »eget« parti 
som fungerade som klassens språkrör och arbetade för dess 
intressen. När en allt större del av väljarkåren övergick till 
den politiskt mångskiftande medelklassen, avtog också det 
klassbaserade sättet att rösta.

Även om vi inte längre stiger in i väljarbåset i första hand 
i egenskap av arbetare eller jordbrukare, har upplevelsen av 
den egna gruppens gemensamma intressen, den socioeko-
nomiska ställningen, fortfarande politisk betydelse. Skilje-
linjerna har emellertid förskjutits så att de i allt högre grad 
går inom samhällsklasserna än mellan dem. De fördelar och 
risker som den ekonomiska strukturomvandlingen har med-
fört varierar starkt mellan olika yrkesgrupper, beroende på 
arbetsuppgifterna och på de kunskaper och färdigheter som 
de olika yrkena förutsätter. I dag har en betydande del av väl-
jarna inte ordinarie anställningar utan visstids anställningar, 
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eller så kallade otypiska arbetsförhållanden, som ständigt 
blir vanligare, till exempel som hyrd arbetskraft eller i zonen 
mellan lönearbete och företagande. Även risken för att bli 
arbetslös på grund av att till exempel arbetsuppgifter auto-
matiseras eller produktion flyttas utomlands varierar betyd-
ligt mellan olika yrken. Väljarna med alltmer mångskiftande 
yrkesstruktur har även alltmer mångskiftande förväntningar 
och behov, och det är inte alltid klart vilket parti som kan 
tillgodose dem bäst. Den kognitiva mobilisering som följt på 
den höjda utbildningsnivån och den förbättrade tillgången 
till information betyder i sin tur att väljaren i allt mindre 
utsträckning behöver använda en partibaserad identifiering 
som kompass för att navigera i den politiska terrängen. Det 
blir ovanligare att den partipolitiska ståndpunkten går i arv 
genom politisk socialisation från generation till generation. 
Dessa utvecklingsfaktorer har tillsammans skapat gynnsam-
ma förhållanden för en stark tillväxt av det rörliga röstandet. 
I dag väljer största delen av väljarna sitt parti strax inför val-
dagen. De överväger flera alternativ och kan också besluta sig 
för ett annat parti än vad de tidigare röstat på.2

Diversifieringen och polariseringen av väljarnas socioeko-
nomiska grund har skapat tryck på partiernas ideologiska 
positionering: Vad ska partierna göra för att kunna utvecklas 
i fas med väljarna? Länge såg det ut som om partifältet hade 
en överraskande stor förmåga att omformas, trots dess djupa 
historiska rötter. Det europeiska partisystemet bildades i slu-
tet av 1800-talet i ett politiskt utrymme som bestod av fyra 
olika dimensioner: 1) religion, 2) centrum versus periferi, 3) 
stad versus landsbygd och 4) kapital versus arbetare. Bakom 
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den välkända frysningshypotesen (freezing hypothesis) låg an-
tagandet att endast partier som återspeglade dessa skiljelinjer 
hade möjlighet att nå framgång i den politiska konkurren-
sen. Skiljelinjerna flöt senare delvis samman och bildade den 
socioekonomiska dimensionen (vänstern–högern) och den 
sociokulturella dimensionen (liberal–konservativ). I nästan 
alla västdemokratier har politiken och konkurrensen mel-
lan partierna strukturerats i överensstämmelse med det fyr-
fält som dessa två axlar bildar, även om det förekommit stor 
 variation i deras innehåll och tyngdpunkter i olika länder.

På 1970-talet började partiernas väljarstöd byta form. Vär-
deringarnas utveckling mot eftermaterialismen gav upphov 
till ett slags »tyst revolution« som bidrog till att aktualise-
ra frågor av en ny typ, såsom miljöskydd och minoritets-
rättigheter. Partifältet började splittras i takt med att nya 
par tier introducerades. I de nordiska länderna bildades 
först de kristdemokratiska partierna på 1960- och 1970- 
talet, åtföljda av högerpopulistiska partier på 1970-talet och 
de gröna på 1980-talet. Omställningarna i partifältet kunde 
emellertid inte tillfredsställa alla väljare, utan en del börja-
de helt ta avstånd från den politik som bedrevs inom den 
representativa demokratin. Detta har framför allt tagit sig 
uttryck i att man låtit bli att rösta, vilket har ökat starkast 
bland de mest utsatta samhällsgrupperna. Partiernas grepp 
om väljarna har blivit svagare överlag, vilket har väckt en 
livlig debatt om att hela partidemokratin hamnat i kris. 
Partiernas  alienation från sina väljare har åtminstone delvis 
ansetts vara en följd av att partierna omvandlats till internt 
hierarkiska, professionella valorganisationer som inte längre 
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är intres serade av att föra en aktiv dialog med »fältet«, det vill 
säga med de grupper som utgör partiets kärnväljare.

Å andra sidan har en del av väljarna alienerats från par-
tierna på grund av att de inte längre upplever att deras »eget« 
parti driver den egna gruppens intressen. Detta gäller sär-
skilt vänsterpartier, som upplevt en gentrifiering: i deras 
anhängar bas har skett en utveckling från lågutbildade arbetar - 
yrken till högutbildade manschettarbetaryrken. I Finland är 
Vänsterförbundet ett åskådligt exempel på denna utveckling. 
Mellan riksdagsvalen 2011 och 2015 minskade andelen parti-
anhängare som var arbetare eller som endast fått grundläg-
gande utbildning med hälften.3 Orsaken torde inte vara att 
vänsterpartierna med avsikt skulle ha vänt sina traditionella 
väljare ryggen, men de har inte heller lyckats formulera ett 
program som främjar jämlikhet under den globala struktur-
omvandlingen och därigenom erbjuda ett alternativ till den 
rådande marknadsliberalismen. Detta har gjort att många 
väljare som påverkats negativt av den ekonomiska struktur-
omvandlingen blivit politiskt hemlösa.

Att väljare som identifierat sig som förlorare i globalise-
ringen lösgjort sig från vänsterpartierna har erbjudit tillväxt-
möjligheter för högerpopulistiska partier. Högerpopulismen 
attraherar dock inte endast den traditionella arbetarbefolk-
ningen, utan har småningom också börjat tilltala de väljare 
i medelklassen som upplever att deras ekonomiska ställning 
och välfärd är hotade. Detta har betydande politisk betydelse 
eftersom medelklassen av tradition varit både en stabilise-
rande kraft och en motor för förändring. Om medelklassen 
upplever att den inte längre får ut det som den tidigare fått, 
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eller vad den förtjänar, ur det politiska systemet, kan de poli-
tiska maktförhållandena omvandlas till och med dramatiskt.

Enligt ekonomen Branko Milanovics kända elefantkurva 
förklaras förändringarna i medelklassens beteende och atti-
tyder av att medelklassens löneutveckling och relativa köp-
kraft försämrats, medan medborgare i länder som är under 
utveckling snabbt börjat bli förmögnare. Samtidigt har av-
ståndet till den högre medelklassen och de rika i västländerna 
börjat växa i takt med att skillnaderna i inkomster och för-
mögenhet ökat. Medelklassens frustration beskrivs som ett 
slags tunneleffekt, där attityden till ekonomisk ojämlikhet 
jämförs med att sitta i en trafikstockning: det är lättare att 
acceptera att andra grupper går framåt om man kan lita på 
att man själv snart kan följa dem i spåren och få del av den 
gynnsamma ekonomiska utvecklingen. Forskningsresultat 
från olika länder har visat att en försämring av inkomstnivån 
eller sysselsättningen, eller hot mot dem, uttryckligen har en 
koppling till de högerpopulistiska partiernas väljarstöd. En 
motsvarande observation har också gjorts i Finland.

I Europa har även den stränga ekonomiska kontrollens 
 politik, som bedrivits till följd av finanskrisen 2018, bidragit 
till att förstärka medelklassens protestvilja. Missnöjet med 
det egna landets regering och med EU:s åtgärder vid sköt-
seln av den ekonomiska krisen har delvis kanaliserats genom 
att väljare röstat på vänsterpopulistiska partier som Podemos 
i Spanien, Sinn Féin i Irland och Femstjärnerörelsen i Ita-
lien. De vänsterpopulistiska partiernas anhängare skiljer sig 
från de högerpopulistiska partiernas både till sina samhäl-
leliga åsikter och till sin bakgrund. De vänsterpopulistiska 
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 partiernas anhängare är ofta unga stadsbor, medan under-
stödet för de högerpopulistiska partierna koncentrerats till 
en äldre och lägre utbildad befolkning som bor kring tät-
orter. Finland erbjuder i detta avseende ett intressant undan-
tag genom att Sannfinländarna försökt erbjuda ett EU- och 
globaliseringskritiskt alternativ som överskrider den tradi-
tionella indelningen i vänster och höger. Detta har minskat 
efterfrågan på ett separat vänsterpopulistiskt parti.

När partierna konkurrerar allt hårdare om de rörliga väl-
jarna försöker de med sina program vädja till väljargrupper 
som ibland kan vara mycket olika. En potentiell tillväxtrikt-
ning för de högerpopulistiska partierna är att allt klarare 
rikta sitt budskap till personer i medelklassen som lider av 
»statusångest«, det vill säga är oroade över sin egen och sina 
barns framtid. Detta leder snabbt till en situation där center- 
vänsterpartierna försöker nå högutbildade väljare som på 
många sätt dragit nytta av globaliseringen och den tekniska 
utvecklingen, men som samtidigt förhåller sig positivt till 
fördelning av inkomsterna. Samtidigt vill center-högerpar-
tierna locka förmögna väljare som förhåller sig mer reserverat 
till inkomstfördelningen. Det väsentliga med en representa-
tiv »arbetsfördelning« av detta slag är att de som uppfattar sig 
som starka vinnare i globaliseringen blir representerade av 
samma partier som tidigare och inte upplever något behov av 
att söka sig ett nytt parti.

En central fråga för de högerpopulistiska partierna är till 
vilken del deras program numera representerar deras ur-
sprungliga väljare, som uppfattar sig som förlorare i globali-
seringen och som ofta är lågutbildade och  låginkomsttagare, 
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och till vilken del de riktar sig till en medelklass som är för-
mögnare men som fruktar förlusten av sin status. Detta har 
betydelse såväl för genomförandet av den politiska repre-
sentationen som för samhällsfreden. Om de grupper som 
tillhör förlorarna i den ekonomiska strukturomvandlingen 
upp lever att varken den traditionella vänstern eller de popu-
listiska partierna, vilka ursprungligen profilerade sig som 
det etablerade systemets utmanare, bryr sig om dem, kan 
besvikelsen ta sig uttryck av många olika slag. Ett alterna-
tiv är att dra sig helt tillbaka från politiken, vilket innebär 
att röstandet i allt högre grad koncentreras till dem som har 
det bra ställt i samhället och vilkas intressen den politiska 
beslutsprocessens resultat främjar redan i dag. Exempel 
på elitisering av den politiska representationen har redan 
 observerats i många länder. Det andra alternativet är att 
prote stera  utanför det representativa systemet, i stället för 
att man skulle försöka förnya politikens former och innehåll 
genom de parlamentariska institutionerna. Det finns många 
olika exempel även på detta, som de gula västarnas demon-
strationer i Frankrike.

Väljarkårens splittring – stora samhällsklasser har blivit 
mikroklasser som bygger på yrken – gör det också möjligt att 
skapa alltmer detaljerade och riktade politiska budskap. Par-
tierna har skarpsynt observerat att väljarnas åsikter om oli-
ka samhällsfrågor kan bilda kombinationer som ibland kan 
vara rätt överraskande. Länge utgick man från antagandet att 
dimensionen vänster–höger och den sociokulturella dimen-
sionen bildar ett fyrfält i vars sektorer väljarna kan placeras 
i enlighet med deras värderingar och attityder. Den kanske 
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bäst kända beskrivningen av detta fyrfält är GAL–TAN- 
diagrammet (grön, alternativ, liberal respektive traditionell, 
auktoritär och nationalistisk). Väljarna har dock många oli-
ka sociala identiteter som flätas samman på olika sätt och 
därmed intressen som delvis konkurrerar med varandra eller 
som är »ologiska« på något annat sätt. Väljaren kan vara till 
exempel en medelålders kristen man som har en högre hög-
skoleexamen och som bor i ett småhusområde i närheten av 
ett stort bosättningscentrum. I riksdagsvalet 2019 lyckades 
Sannfinländarna tilltala väljare av denna typ genom att be-
handla åtgärderna för att bromsa upp klimatförändringar-
na som en sociokulturell och ekonomisk fråga, som ställde 
»vegohippiernas« livsstil i städernas centrum mot bilägarnas 
livsstil i tätorterna mot varandra. Även Sannfinländarnas 
»välfärdschauvinism«, det vill säga deras mål att begränsa de 
sociala förmånerna så att de endast gäller finska medborgare, 
kan tilltala höginkomsttagare som har en kritisk attityd till 
den sociala tryggheten särskilt med hänvisning till dess eko-
nomiska pris och allmänt passiverande effekter.

På motsvarande sätt kombinerar väljarkåren för italienska 
Femstjärnerörelsen en vilja att begränsa invandringen med 
målet att förbättra de sexuella minoriteternas rättigheter – 
en kombination som är svår att passa in i scheman av typen 
GAL–TAN. Det politiska utrymmet har omvandlats från ett 
fyrfält till ett antal smalare sektorer. I ett sådant läge är de 
framgångsrikaste partierna i den politiska konkurrensen de 
som är lyhörda för förändringarna i väljarnas attityder och 
lyckas ta hänsyn till dem i sin politik. Strategierna för Sann-
finländarna i Finland och Femstjärnerörelsen i Italien visar 
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att det är fruktbarast att betrakta tolkningar som bygger på 
den ekonomiska utvecklingen och på sociala identiteter som 
komplementära modeller, i stället för som alternativa meto-
der att förklara de förändringar som skett i partiernas väljar-
stöd. De identitetspolitiska kulturkrig som i dag starkt präg-
lar politiken handlar om uppfattningar om det goda livet och 
om vilken samhällsmodell som bäst främjar det. Dessa mo-
deller har dock en fast koppling till ekonomiska frågor, det 
vill säga frågan om vem som har för mycket och vem som har 
för lite. Attityderna till fördelningen av  inkomsterna och på 
ett mer allmänt plan till det gemensamma ansvaret återspeg-
lar inte bara väljarens ekonomiska ställning, utan även hens 
grundläggande värderingar och uppfattning om människan. 
När politiken är som djupast, kombinerar den allt detta.

Översättning: Leif Pietilä
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