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Abstract 

This study aims to explore, investigate and present whether the phenomena class voting likely influenced 

the results in the elections to the city council in Karlstad during a period from 1926 until 1970, and if 

this, in such case, likely can be connected to the factors population structure and taxed municipal tax. 

The study is formed as a comparative case study between the two constituencies in Karlstad. The study 

is based on the issues whether election results diverge between the two different constituencies during 

the period from 1926 until 1970, if it is possible to see any noticeable difference in direct connection with 

the occupations of the residents in the different neighborhoods in the city of Karlstad and whether it is 

possible to see some noticeable difference in relation with the factor how much tax the residents has 

declared in the tax declaration to the municipal during the same period.  

The conclusions that can be drawn on the results of this study are consistent with the conclusions that 

previously have been drawn in the previous research cited in this study. However, the same positive 

correlation between social class and class voting, as previous research have pointed out, could not be 

detected in the results from this study. Rather, the results of this study indicates that election results in 

the first place is not determined by the income exhibit, but the relationship is rather based on certain 

discourses and on social changes on a radical plan through political reforms and historical development. 

The result of this study is to establish that there are noticeable differences in the results of the surveyed 

elections to the city council, while it is possible to see that different areas voted differently on various 

policy. Primarily it is not linked to the factor social class from an economic perspective, but the question 

should rather be seen from a professional perspective and also include factors like different parties 

historiography and hegemony, which via discourses are powerful instruments to gain political dominance 

rather than only class relations. 

Keywords: class voting, election results, city council, election voting, class discourse, voting discourse 

  



 
 

Sammanfattning  

Syftet med denna uppsats så som den föreligger är att undersöka och beskriva huruvida klassröstande 

sannolikt påverkat valresultatet i valen till stadsfullmäktige i Karlstad under perioden 1926 till 1970. 

Studien undersöker vidare utifall ett sådant eventuellt samband kan knytas till faktorerna 

befolkningsstruktur och taxerad kommunalskatt i de olika stadsdelarna i staden. Undersökningen utgår 

från frågorna om hur valresultatet skiljer sig mellan de olika valkretsarna i respektive val under perioden, 

och om det går att se någon märkbar skillnad i en direkt anslutning till vilka yrken de boende i stadens 

olika stadsdelar uppvisat historiskt samt om det går att se några märkbara skillnader sett till faktorn 

taxerad kommunalskatt.  

Mycket av det som tidigare forskning i ämnet kommit fram till stämmer överens med de slutsatser som 

går att dra av denna undersöknings resultat. Dock har inte samma positiva samband mellan samhällsklass 

och klassröstning som tidigare forskning konstaterat kunnat påvisas under hela den undersöka 

tidsperioden. Resultatet har i flera fall snarare pekat på att även om väljarnas yrken och inkomster primärt 

tenderar att påverka hur väljaren röstar, har resultatet av denna undersökning pekat på att det i första 

hand inte avgörs av sådana faktorer utan att sambandet både sker på ett diskursivt och ett 

samhällsgenomgripande plan genom politiska reformer, historisk utveckling och historieskrivning. Av 

undersökningen går att konstatera att det finns märkbara skillnader i valresultaten från de olika valen i 

Karlstad, samtidigt som det går att se att olika områden sammansatta på olika sätt historiskt röstat på 

olika politiska alternativ, men att detta inte primärt kan knytas till just faktorn samhällsklass ur ett 

ekonomiskt perspektiv, utan ett yrkesmässigt perspektiv. Dessutom framkommer av denna studies 

resultat att partiers historieskrivning och hegemoni är kraftfulla instrument som används och har använts 

för att uppnå politisk majoritet. 

Nyckelord: klassröstning, valresultat, stadsfullmäktige, befolkningsstruktur, valdiskurs, klassdiskurs  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Likt utvecklingen i flera andra europeiska länder har den svenska politiska utvecklingen under 1900-talet 

varit starkt präglad av såväl kontinuitet som stabilitet. En orsak till detta har varit att systemet varit väl 

förankrat i det samhälle som det verkade i och företrädde, samt att de partier som verkade inom detta 

system representerade olika samhällsklasser och deras distinkta intressen genom att anpassa politiken 

efter klassens ideologi. Ofta förknippas den svenska samhällsutvecklingen under 1900-talet med termer 

som välfärdsstat, folkhemmet, svenska modellen och miljonprogrammet. Samtliga av dessa är stora 

förändringar som svept genom det svenska samhället och förändrat det i grunden. Till exempel kan det 

svenska folkhemmet sägas inleda starten för det Sverige som vi känner till idag, som en slags markör på 

övergången till en modern nationalstat med en utbyggd välfärd och ett rationaliserat och demokratiskt 

samhälle. Många av de förändringar som svepte genom det svenska samhället under 1900-talet bär en 

stark prägel av arbetarklass och har bakgrund inom just arbetarklassens politiserade gren. Ett sådant 

samband syns tydligt i flera av reformerna eftersom flera av dessa syftade till att skapa ett drägligare liv 

genom bättre levnadsförhållanden, högre löner, utökade rättigheter samt säkrare arbete för arbetarna i 

fabrikerna. 

Till skillnad från flera andra länder har den svenska arbetarklassen fått en särskilt stark position i det 

svenska samhället, vilket är tydligt i och med etableringen av det Socialdemokratiska arbetarepartiet, SAP, 

år 1889 och Landsortsorganisationen, LO, år 1898. När SAP grundades 1889 kom det att utgöra starten 

för en politisk gren inom arbetarklassen vars primära mål var att förbättra situationen för den i och med 

industrialiseringen uppkomna arbetarklassen. När LO grundades 1898 utökades arbetarklassens 

representation så att arbetarklassen fanns representerad såväl på den politiska arenan som inom 

fackföreningsrörelsen, där arbetarnas intressen utgjorde den centrala basen för den vidare utvecklingen 

både för LO och för Socialdemokraterna.1 Att dessa två rörelser har mycket gemensamt ska inte bara ses 

genom att de två tillhör arbetarklassen, utan går även att se i och med ett beslut taget på LO:s kongress 

som innebar att organisationens medlemmar också skulle knytas till den socialdemokratiska lokala 

avdelningen kallad arbetarekommunen.2 Efterverkningarna av LO:s beslut och verksamhet har visat sig 

flertalet gånger i svensk politik, då flera av de socialdemokratiska statsråden och statsministrarna har en 

bakgrund inom arbetarklassens fackföreningsverksamhet. Inte minst vad beträffar Sveriges nuvarande 

                                                 
1 Vår historia. Hämtat från Socialdemokraterna.se: http://www.socialdemokraterna.se/Vart-parti/Var-historia/. Hämtat 2016-10-
19. 
2 Landsortorganisationen. Hämtat från Nationalencyklopedin: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lo-(2). Hämtat 
2016-10-19. 
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statsminister Stefan Löfven, som innan tillträdet som partiordförande för Socialdemokraterna gjorde 

karriär inom arbetarklassens fackföreningar.3 

På grund av att det svenska politiska systemet är så väl sammanflätat med samhällsklasserna har det 

ansetts vara präglat av kontinuitet. När centerpartisten Thorbjörn Fälldin valdes till ny statsminister i 

valet 1976 kom det dock att innebära slutet på en över fyra årtionden4 lång period av socialdemokratisk 

maktdominans i svensk politik. På grund av dessa årtionden hade Socialdemokraterna ansetts vara 

oövervinnliga i svensk politik. Dock kom detta att stöta på patrull när partiet ställdes mot en enad 

borgerlighet under Fälldin inför valet 1976. Efter att Olof Palme lämnat över till Thorbjörn Fälldin efter 

valet 1976 kom det att dröja till 1982 tills en ny socialdemokratisk regering kunde ta plats med Olof Palme 

som statsminister ännu en gång, och därmed också kunde säkra arbetarklassens politiska makt i 

regeringsställning. Att socialdemokratin led nederlag i valet 1976 kan förklaras med olika 

förklaringsmodeller, emellertid brottades Socialdemokraterna just inför detta val även med ett antal 

affärer som försvagade partiets väljarstöd, däribland en artikel skriven av Astrid Lindgren vilken påstod 

sig betala mer i skatt än vad inkomsterna gav. Även om de frågor som tillhörde SAP:s och arbetarklassens 

kärna, välfärd, skatter och sysselsättning, diskuterades inför valet 1976 kom en stor del av debatten även 

att inkludera kärnkraftsfrågan och löntagarfonderna, vilket var en fråga LO drivit tidigare och som på 

grund av den historiska kopplingen mellan SAP och LO, också indirekt kopplades till SAP även om 

partiet inte gjort frågan primär i partiets politiska plattform.5 Efter 1976 års val har partiet haft svårt att 

uppnå samma nivåer som partiet låg på i riksdagsvalen under sina gyllene år med statsministrar som Per 

Albin Hansson, Östen Undén, Tage Erlander, Olof Palme och Ingvar Carlsson. 

 

1.2 Problemformulering 

Sett till den gängse uppfattningen inom svensk valforskning kan och bör valresultat direkt härledas till 

väljarens klasstillhörighet eftersom det i regel är så det svenska politiska systemet är uppbyggt. Alla partier 

har placerat sig på olika delar av det politiska höger-vänster-systemet och representerar därmed en särskild 

grupp eller klass och dennes säregna intressen. Detta kan ge upphov till ett särskilt problem i och med 

att klassröstning inte ensamt torde kunna utgöra en ensidig förklaringsmodell för att beskriva och förklara 

varför väljare röstar som de gör. I och med ett sådant antagande skulle det i valet 1976 ha funnits en stor 

och betydande bondeklass i och med att centerpartisten Thorbjörn Fälldin valdes till statsminister. 

Problemet i detta explicita fall är att exemplet ser ut att kunna bjuda på alternativa förklaringsmodeller 

                                                 
3 Stefan Löfven. Hämtat från Nationalencyklopedin: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/stefan-löfven. Hämtat 2016-
10-24. 
4 40 år, bortsett från ett par månader 1936. 
5 Hadenius, Stig. Modern svensk politisk historia. Stockholm: Hjalmarson och Högberg bokförlag, 2003. s. 163-164. 
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som inte enbart tar hänsyn till just väljarnas klasstillhörighet.  Själva problemet som denna uppsats ämnar 

undersöka är sålunda att även om klassröstning är en klädsam och bekväm förklaringsmodell, inte enbart 

i samtliga val torde utgöra den enda förklaringen till valresultatet utan att det torde finnas fler.  

Det har mot den gängse valforskningen samtidigt riktats kritik för att undersöka själva problemet på en 

central strukturnivå och sålunda missa den lokala aspekten av problemet. Denna kritik utgör en intressant 

aspekt som skapar ett problem i att det saknas studier av fenomenet på en lokal nivå och som samtidigt 

går utanför att just enbart analysera klasstillhörighet. Exemplet med Fälldin och Socialdemokraterna ser 

ut att erbjuda alternativa förklaringsmodeller, vilket i just detta fall snarare kan förklara valresultatet än 

ett explicit klassröstande.  

I och med min studie, så som den föreligger, menar jag att undersökningar av fenomen som klassröstning 

även måste ske på en lokal nivå och då samtidigt även måste ta hänsyn till fler parametrar och mekanismer. 

Det är sålunda viktigt att skapa en förståelse för fenomenet även på en lokal nivå, vilket också varit en 

del i den kritik som riktats mot tidigare studier. Inre faktorer och parametrar så som geografiska och 

demografiska förutsättningar är faktorer som rimligen torde kunna erbjuda djupare förklaringsmodeller.  

Jag menar att hänsyn måste tas till de säregna klasserna på platsen och deras distinkta intressen och 

värderingar. Detta eftersom jag menar att detta direkt tenderar att påverkar individerna inom klassen och 

därför även tenderar att fungera som en slags drivkraft för de inom den säregna gruppen uppkomna och 

förekommande distinkta diskurserna. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Detta arbete har två huvudsakliga syften. Det första syftet är att undersöka och uppmärksamma ett 

eventuellt klassröstande i Karlstad, och vilka effekter detta haft på valen till stadsfullmäktige i Karlstad. 

Frågan är huruvida ett klassröstande är synligt i dessa kommunala val och vilka slutsatser som går att dra 

av sådana eventuella samband. Med klassröstande avses vilket politiskt alternativ som väljare röstar på i 

förhållande till yrke och disponibla inkomst. Det andra syftet är att analysera ifall betydelsen av 

klassröstande ser likadan ut på olika geografiska platser och att däri analysera ifall ett områdes 

näringsgeografiska och befolkningsstrukturella kontext har inverkan på detta. 

Följande frågor besvaras i denna uppsats: 

1. Hur skiljer sig valresultatet mellan olika valkretsar i Karlstad i valen till stadsfullmäktige 1926, 

1950 och 1970, och går det att se någon märkbar skillnad i direkt anslutning till vilken 

huvudsaklig näring de olika valkretsarna har och hur de är sammansatta? 
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2. Finns det märkbara skillnader i valresultaten i undersökta valkretsarna som kan knytas till 

faktorerna befolkningsstruktur och taxerad kommunalskatt? 

 

1.4 Tidigare forskning 

Inom såväl historieämnet som inom statsvetenskapen finns mycket forskning som behandlar både 

demokratiutveckling och faktorer som tenderar att påverka väljarna i de allmänna valen. Om den 

föreliggande uppsatsens ämne, väljarbeteende baserat på befolkningsstrukturell6 kontext studerat på en 

lokal nivå, finns det däremot mindre om inom det akademiska historieämnet. Tidigare forskning 

undersöker främst sambandet mellan väljarens samhällsklass och vilket politiskt alternativ väljaren väljer 

att rösta på i valet på en övergripande nivå i ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Denna studie bidrar 

således till att bringa ett historiskt perspektiv till sådana typer av undersökningar, men samt även till att 

undersöka och illustrera problemet ur ett lokalhistoriskt perspektiv. Till den föreliggande uppsatsen har 

ett tiotal avhandlingar, rapporter och uppsatser använts. De flesta behandlar dock ämnet övergripligt ur 

ett statsvetenskapligt och nationalekonomiskt perspektiv, men kompletteras med ett historiskt perspektiv 

i den senarliggande undersökningen i kapitel två, där denna tidigare forskning kompletteras med 

historiska beskrivningar av valen, av Karlstads stad samt med historiskt källmaterial från Karlstad. Sett 

till tidigare forskning kompletterar detta arbete forskningen inom det akademiska historieämnet forskning 

rörande studier av val och klasser på det sätt att detta arbete bidrar till att bringa ett lokalpolitiskt 

perspektiv på problemet, där den tidigare forskningen varit allt för strukturalistisk och studerat problemet 

på en allt för övergripande nivå. 

Stina-Kajsa Andersson skriver i rapporten Betydelsen av närmiljöns definition från Uppsala universitet 2013 

om sambandet mellan bostadsort och väljarbeteende bland väljare som röstar på demokraterna och som 

är bosatta i New York. Vid sina studier av sammansättningen av befolkningen i områden där en majoritet 

tenderar att rösta på demokraterna, menar Andersson att betydelsen och faktorn bakom detta ligger i hur 

området är sammansatt. Andersson hävdar att om ett område där grannskapet till en majoritet utgörs av 

latinamerikaner tenderar att rösta på det demokratiska partiet. “Många [latinamerikaner] bor i områden 

där det nästan bara bor latinamerikaner, områden där många verkar sympatisera med demokraterna men 

där få deltar i val” skriver Andersson och menar att det raka motsatta; dvs. en avsaknad av en 

latinamerikansk befolkning i stället påverkar väljarna att rösta mer republikanskt.7 Därmed går det att 

urskilja en skillnad i befolkningens sammansättning när det kommer till vilket politiskt parti väljarna 

tenderar att rösta på. 

                                                 
6 Med befolkningsstrukturell kontext syftas på hur befolkningen i ett särskilt geografiskt område är sammansatt. 
7 Andersson, Stina-Kajsa. Betydelsen av närmiljöns definition. Uppsala universitet, 2013. s. 29. 
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Jessica Wide och Svane Ersson, verksamma vid statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet, 

menar i sin studie av hur det svenska valdeltagandet utvecklats under 1900-talet att det finns en mängd 

faktorer som bör tas med i beräkningar för att se väljarbeteende i form av valdeltagande. I 

forskarantologin Rösträtten 80 år från 2001 konstaterar Ersson och Wide att faktorer och variabler som 

inkomst och utbildning tenderar att ha påverkande effekter på valdeltagandet, samtidigt som att faktorer 

som ålder, civilstånd och yrkesställning dessutom också tenderar att ha en påverkande effekt på det totala 

valdeltagandet. 8  Ersson och Wide lyfter även fram att medlemmar i SACO, Sveriges akademikers 

centralorganisation, tenderar att uppvisa ett högre valdeltagande än vad medlemmar i LO, 

Landsortsorganisationen, traditionellt sett gör.9 Slutsatsen de drar är att människor som står utanför 

politiskt, ekonomiskt och inte minst socialt uppvisar ett lägre valdeltagande än resursstarka medborgare, 

något som de båda menar har förstärkts över tid. En sådan modell, menar de dock måste kompletteras 

med andra förklaringsmodeller för att kunna förklara förändringar och skillnader i valdeltagandets 

utveckling.10 Ersson och Wide menar därmed att faktorer som social ställning, inkomst, utbildning, yrke 

och social bakgrund är signifikanta aspekter vid studier av förändringar i valdeltagandet, på så sätt att 

sådana faktorer tenderar ha en påverkande effekt.11 Även om Ersson och Wides studie främst behandlar 

valdeltagandet som fenomen och dess bakomliggande orsaker, är deras slutsatser intressanta för denna 

undersökning då faktorer som påverkar benägenhet att gå till vallokalen för att rösta sålunda tämligen 

också bör vara intressanta för den föreliggande studiens problemformulering. 

Maria Hedin och Isabelle Panasco skriver i kandidatuppsatsen Väljarbeteende på kommunnivå från 

Högskolan i Halmstad 2013 att väljare med högre och eftergymnasial utbildning om minst tre år tenderar 

att rösta på Moderaterna, och att väljare som saknar eftergymnasial utbildning samt har lägre inkomst i 

stället tenderar att rösta på Socialdemokraterna.12 Hedin och Panasco menar att variabeln utbildningsnivå 

fortfarande var en stor faktor till utgången i riksdagsvalet 2010, i vilket de menar att det går att utläsa ett 

starkare samband mellan just väljarnas utbildningsnivå och deras politiska val. Hedin och Panasco menar 

dessutom att ett likartat samband även går att se mellan inkomst och väljarbeteende, där de menar att 

väljargrupper som har en högre taxerad inkomst i större utsträckning tenderar att rösta på Moderaterna, 

medan väljargrupper som har en lägre taxerad inkomst i större utsträckning i stället tenderar att rösta på 

Socialdemokraterna. Således menar Hedin och Panasco att det såväl finns samband mellan väljarnas 

utbildning och väljarbeteende som mellan väljarnas inkomst och väljarbeteende. 

                                                 
8 Ersson, Svante och Wide, Jessica – “Valdeltagandet i Sverige: variation i tid och rum”. I Rösträtten 80 år, Jönsson, Christer 
(red.), sidan 150-152. 
9 Ersson och Wide, 2001. s. 152. 
10 Ersson och Wide, 2001. s. 161. 
11 Ersson och Wide, 2001. s. 164. 
12 Hedin, Maria och Panasco, Isabelle. Väljarbeteende på kommunnivå - en statistik undersökning om det sociala tryckets påverkan. 
Högskolan i Halmstad, 2013. s. 35. 
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Ytterligare två som undersökt hur väljarna röstar och i vilken mån de gör så är Gissur Erlingsson och 

Henrik Oscarsson, som i artikeln Röstdelningen i Sverige från 2014 undersöker varför vissa väljare tenderar 

att rösta på olika politiska alternativ i val till olika politiska församlingar även om dessa val äger rum på 

samma dag, vilket är fallet med de svenska valen. I sin artikel riktar de särskilt in sig på vilka 

omständigheter som ligger bakom sådan röstdelning, och där väljarens hänsyn till den lokalpolitiska 

dimensionen särskilt analyseras. Erlingsson och Oscarsson drar i sin artikel slutsatsen att de som röstdelar 

tämligen inte röstar på ett allt för distanserat politiskt alternativ när de gör så och att endast en av tio som 

röstdelar går utanför sitt eget politiska block.13 Samtidigt slår Erlingsson och Oscarsson fast att det är 

främst yngre väljare, då främst yngre kvinnor, som tenderar att röstdela i valen. Bland dessa menar 

Erlingsson och Oscarsson att det främst är de väljare som är högutbildade och politiskt kunniga som 

tenderar att röstdela, snarare än lågutbildade och politiskt okunniga.14  

För att förklara varför väljare röstdelar använder Erlingsson och Oscarsson fyra olika 

förklaringsmodeller, vilka de menar bör appliceras när röstdelning ska studeras och analyseras. De menar 

att om ett parti på en lokal basis företräds av en förtroendeingivande och karismatisk företrädare kan 

detta leda till att väljare överger sina, annars tydliga, politiska preferenser och röstar på ett annat alternativ 

än det vanliga i det de benämner som röstmagnetsperspektivet. Därutöver menar Erlingsson och Oscarsson 

att man även bör ta hänsyn till stödröstning, där lokala väljare kan frångå sina traditionella förstahandsval 

för att stödrösta på ett politiskt alternativ som riskerar hamna utanför röstspärren, i det så kallade 

stödröstningsperspektivet. Dessutom menar Erlingsson och Oscarsson att en lokalpolitisk skandal eller större 

händelse också kan leda till att väljarna överger sina traditionella förstahandsval, och i stället röstar på ett 

annat alternativ, det så kallade proteströstningsperspektivet. Det fjärde perspektivet Erlingsson och Oscarsson 

menar bör appliceras i studier och förklaringar av röstdelning är utbudsperspektivet: att ett lokalt parti 

övertygar väljaren att rösta på ett annat parti på grund av till exempel partiets engagemang i en 

lokalpolitisk fråga.15 

Sören Holmberg skriver i boken Svenska väljare från 1981 att människor från olika sociala och ekonomiska 

grupper har olika intressen vilka styr gruppmedlemmarnas handlande.16 Holmberg menar att det finns 

två förklaringar till väljarbeteenden inom den sociologiska modellen. Den ena bygger på att väljare röstar 

efter deras specifika intresse, som styr väljarens rationella intresse. Den andra bygger på att det inte 

nödvändigtvis behöver finnas ett sådant samband, men att ett sådant kan uppstå av sig självt. Att väljare 

i Wales röstar på Labour och att bolagsdirektörer i New York röstar på Republikanerna blir således inget 

konstigt, utan är således det som också kan och ska förväntas. Detta behöver således “inte behöver 

                                                 
13 Erlingsson, Gissur och Oscarsson, Henrik. Röstdelningen i Sverige. Linköpings universitet, 2015. s. 374. 
14 Erlingsson och Oscarsson, 2015. s. 374. 
15 Erlingsson och Oscarsson, 2015. s. 373. 
16 Holmberg, Sören. Svenska väljare. Uddevalla: Liber förlag, 1981. s. 296. 
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förklaras” eftersom “den allra enklaste modell är byggd på rationellt särintresse”, enligt den brittiske 

statsvetaren W G Runiciman, som Holmberg citerar.17 Holmberg menar att människor i sådana grupper 

inte enbart har olika intressen utan dessutom tenderar att leva i olika miljöer där samhörighetskänslor 

och politiska traditioner uppstår, vilket sålunda hjälper gruppmedlemmarna att rösta rätt sett till den egna 

klassen eller gruppen. Holmberg menar att detta leder till att väljaren röstar på det parti som närmast 

anses företräda väljarens egenintresse. 

Samme Holmberg slår i boken Välja parti från 2000 fast att klassröstande historiskt sett haft en stark 

position och att den fortsätter ha betydelse även om det går att se en nedgång i betydelsen av klass för 

politiskt röstande efter 1980-talet.18 Vid sina studier slår Holmberg fast att det finns påfallande skillnader 

i hur olika väljare röstar baserat på vilken samhällsklass de tillhör, samt att olika politiska block har olika 

nivåer av klassröstande. Holmberg menar att det borgerliga blocket har störst andel klassröstande, då till 

exempel 85 procent av Moderaternas väljare i valet 1998 kom från medelklassen. Motsvarande siffra för 

de övriga borgerliga partierna i samma val låg på nivåer omkring 65 till 70 procent. Att Holmberg i sina 

undersökningar har lagt sitt fokus på de borgerliga partierna beror på att Holmberg menar att 

klassröstandet inom den politiska vänstern är betydligt mera spritt och inkluderar fler samhällsklasser. I 

dessa undersökningar menar Holmberg att det går att se tydliga samband mellan vilka yrken väljarna har 

och vilket partipolitiskt val de gör i valen. Något som också bör tas i beaktande i sådana analyser menar 

Holmberg är väljarnas facktillhörighet eftersom Holmberg menar att just detta syns tydligt i väljarnas 

partival. 19 Detta var även något som Ersson och Wide var inne på i sitt resonemang för att förklara 

skillnader i valdeltagande. 

I sin avhandling Klassröstning i Sverige från Göteborgs universitet 1994 konstaterar Maria Oskarson att det 

finns regionala skillnader vad beträffar de politiska partiernas styrkeförhållanden, och att sådana skillnader 

går att se i variationer i faktorer som befolkningsstruktur.20 Oskarson nämner hur Socialdemokraterna 

traditionellt sett haft starkt fäste i regioner som Fyrstadskretsen21, Bergslagen samt delar av Norrland 

medan de borgerliga partierna haft starkare fästen i sydvästra landet och på Gotland. I sin studie riktar 

Oskarson kritik mot tidigare forskning, som Oskarson menar har studerat klassröstningen främst på en 

strukturalistisk nivå, vilket gör att förändringar i klassröstandet ofta förklaras med att samhället förändras 

i en, vad Oskarson benämner, post-industriell utveckling. Kritiken riktas mot att sådana analyser är allt 

för otillräckliga och snäva enligt Oskarson. 22  Sådana studier måste snarare, enligt Oskarson, även 

inbegripa såväl en strukturell nivå som en individuell nivå, sålunda att undersöka om människor är 

                                                 
17 Holmberg, 1981. s. 296. 
18 Holmberg, Sören. Välja parti. Göteborg: Nordstedts, 2000. s. 65. 
19 Holmberg, Sören, 2000. s. 65. 
20 Oskarson, Maria. Klassröstning. Diss, Göteborgs universitet, 1994. s. 68. 
21 Fyrstadskretsen består av städerna Malmö, Hälsingborg, Landskrona samt Lund. 
22 Oskarson, Maria, 1994. s. 23. 



8 
 

medvetna om sin position i de sociala strukturerna.23 Oskarson kommer i sin undersökning fram till att 

klassröstning finns och utgör inte enbart ett slumpmässigt samband på en aggregerad nivå, utan återfinns 

som en subjektiv realitet även på den av Oskarson studerade individuella nivån. Oskarson menar att 

klassröstning är något som fortfarande bör räknas med.24 

I boken En fråga om klass från 2010 frågar samme Oskarson om klassposition egentligen spelar någon roll 

för partisympatier i Sverige.25 Likt Holmberg menar Oskarson här att klassens betydelse för visso har 

minskat i betydelse för klassröstandet idag, men dock att det fortfarande finns tydliga samband. Oskarson 

hävdar, likt i sin doktorsavhandling från 1994, att klassröstandet inte har försvunnit, vilket var en vanlig 

föreställning under 1960-talet. I sina beskrivningar av dagens svenska politiska system beskriver Oskarson 

hur Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har sin grund i arbetarklassen, Centerpartiet i 

jordbruksrörelsen och Moderaterna bland företagare och i medelklassen.26 Dock menar Oskarson att 

sambandet idag inte är lika entydigt och enkelt som det varit tidigare, eftersom det i dagens politiska 

samhälle uppstått nya arbetargrupper som inte går att klassificera i de befintliga och historiska 

samhällsklasserna.27 Dessa nya arbetsgrupper, bestående av bland annat tjänstemän och företagare, menar 

Oskarson inte på samma sätt som andra grupper har en historisk koppling till ett parti eller en 

samhällsklass, utan snarast utgör en form av, som Oskarson benämner det, “mellankategori”, vilket gör 

dem svårare att klassificera i befintliga klasstrukturer.28  

Inom historiskt etablerade arbetsgrupper menar dock Oskarson att sambandet är desto mer tydligt. 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är överrepresenterade inom gruppen yrkesutbildade manuella 

arbetare, Centerpartiet inom gruppen småföretagare inklusive lantbrukare, Moderaterna inom gruppen 

högre tjänstemän och ledande befattningar, medan Folkpartiet29 är överrepresenterade inom gruppen 

kvalificerade tjänstemän.30 Detta menar Oskarson tyder på att sambandet mellan klass och partisympati 

för visso har minskat sedan 1960-talet men att det fortfarande går att se ett mönster mellan väljarens klass 

och på vilket politiskt alternativ de röstar, väljarens väljarbeteende.31 Sammantaget menar Oskarson att 

väljare som arbetar inom klassiska yrken inom arbetarklassen tenderar att rösta på partier belägna till 

vänster på den politiska kartan, än vad till exempel tjänstemän och företagare gör, vilka Oskarson i stället 

menar tenderar att rösta på partier belägna mera till höger på samma karta.32 Dock menar Oskarson att 

                                                 
23 Oskarson, 1994. s. 25-26. 
24 Oskarson, 1994. s. 225. 
25 Oskarson, Maria – “Klass och partisympati”. I En fråga om klass, Berglund, Tomas (red.), sidan 197. 
26 Oskarson, 2010. s. 197. 
27 Oskarson, 2010. s. 198. 
28 Oskarson, 2010. s. 199. 
29 Oskarsons kapitel är skrivet innan partiet bytte namn från Folkpartiet till Liberalerna, och benämns därför som 

Folkpartiet i detta stycke. 
30 Oskarson, 2010. s. 200. 
31 Oskarson, 2010. s. 201. 
32 Oskarson, 2010. s. 208. 
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även faktorer som regioner, arbetets inriktning och anställningens säkerhet måste tas i beaktande vid 

studier av klassernas betydelse för politiskt röstande och partisympatier. Som exempel nämner Oskarson 

studier av tillväxtregioner där det visat sig att klasstillhörighet inte är den enda socioekonomiska faktorn 

som påverkar.33 

Magnus Hagevi, professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitet, analyserar i boken Den svenska väljaren 

från 2014 det svenska valresultatet i riksdagsvalet 2014. Hagevi undersöker varför väljarna röstade som 

de gjorde för att komma åt och kunna analysera de faktorer som Hagevi menar spelar en avgörande roll 

för att tendera att påverka väljarna att rösta i olika politiska riktningar.34 Oavsett hur mycket information 

och budskap som väljaren stöter på i valtider, menar Hagevi att väljaren alltid använder sina 

grundläggande värderingar för att värdera och sortera sådan information.35 Sådana värderingar kan till 

exempel bestå av höger-vänster-skalan, där väljarens värderingar hjälper väljaren orientera sig i det 

politiska systemet och således påverkar väljarens partival.36 En intressant aspekt Hagevi lyfter är att det 

mellan olika generationer går att se en förskjutning vad beträffar politiska värderingar, där väljare i senare 

generationer i en större grad än de tidigare påverkats av sina erfarenheter av fred och stigande välfärd, 

medan väljare i äldre generationer i stället påverkats av sina erfarenheter under tidigare år, vilka i en större 

mån innehöll såväl fler krig och en inte lika utbyggd välfärd.37  

Anders Forsell undersöker i doktorsavhandlingen Kommunala ideal och politisk verklighet från 2014 varför 

vissa politiska partier fått ett starkare fotfäste på en del geografiska platser, medan de på andra platser 

inte lyckats att ta sig över spärren. I Forsells undersökning ställs utvecklingen av en liberal 

partiorganisationen i Filipstad mot densamme i Skövde, där Forsell slår fast att utvecklingen skiljer sig åt 

på de två geografiska platserna. 38  Forsell menar att bakgrunden till att utvecklingen av en liberal 

partiorganisation tog fart och höll i sig i Filipstad beror på att den liberala partibildningen blandade 

nationella stridsfrågor med den för tiden starka och radikala nykterhetsrörelsen i kombination med att 

partiet anpassade sig till att få en funktion och roll i lokalpolitiken.39 I Skövde å andra sidan, menar Forsell 

att de nationella stridsfrågorna inte fick samma spelrum som de fick i Filipstad, och att 

partibildningsprocessen i Skövde snarare, än om möjligheter, handlade om begränsningar i lokalpolitiken, 

och en avsaknad av inflytelserika allierade samarbetspartner.40 

 

                                                 
33 Oskarson, 2010. s. 203-204. 
34 Hagevi, Magnus. Den svenska väljaren 2014. Falkenberg: Gleerups, 2015. s. 61. 
35 Hagevi, Magnus, 2015. s. 61. 
36 Hagevi, 2015. s. 62. 
37 Hagevi, 2015. s. 73. 
38 Forsell, Anders. Kommunala ideal och politisk verklighet. Diss., Karlstads universitet, 2014. s. 247. 
39 Forsell, Anders, 2014. s. 146. 
40 Forsell, 2014. s. 225. 
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1.4.1 Sammanfattning av tidigare forskning 

För att sammanfatta den tidigare forskning som används i den föreliggande uppsatsen, är det främst fyra 

tidigare verk som utmärker sig i sina förklaringar och studier av klassröstandet och dess historiska 

betydelse, och sålunda är särskilt relevanta för den huvudsakliga undersökningen. Stina-Kajsa Anderssons 

rapport Betydelsen av närmiljöns definition slår fast att ett områdes sammansättning kan ha en avgörande 

betydelse för på vilket politiskt alternativ väljarna röstar på, och som får den politiska majoriteten inom 

det geografiska området. Särskilt studerar Andersson områden i New York med en hög andel 

latinamerikanare vilka Andersson hävdar uppvisar en särskild tendens att i en hög utsträckning röstar på 

det demokratiska partiet, medan andra områden, som har en lägre andel latinamerikanare snarare uppvisar 

en tendens att rösta på det republikanska partiet. 41 Två andra verk som är höst relevanta är Sören 

Holmbergs böcker Svenska väljare fån 1981 och Att välja parti från 2000. I Svenska väljare skriver 

Holmberg att väljare från olika sociala och ekonomiska grupper styrs av olika intressen som blir 

gemensamma för gruppen. Att industriarbetare i Wales tenderar rösta på Labour medan bolagsdirektörer 

i New York tenderar rösta republikanskt är, enligt Holmberg, inte konstigt eftersom “den allra enklaste 

modell är byggd på rationellt särintresse”. Holmberg menar således att olika grupper inte enbart har olika 

intressen, utan dessutom även tenderar att leva i olika miljöer där samhörighetskänslor och politiska 

traditioner uppstår, vilket Holmberg menar sålunda hjälper gruppmedlemmarna att rösta rätt sett till den 

egna klassen eller gruppen. 42 En något liknande analys gör samme Holmberg i Att välja parti från 2000, i 

vilken Holmberg menar att klassröstandet för visso har minskat med tiden, men att det fortfarande 

förekommer och då främst bland borgerliga väljare och förklarar att detta har att göra med att klasserna 

inom den politiska vänstern är betydligt mera spritt och inkluderar fler samhällsklasser än de inom 

borgerligheten. Holmberg menar att det går att se tydliga samband mellan de yrken väljarna har och deras 

väljarbeteende, samt att även facktillhörighet speglas i väljarnas väljarbeteende.43 Maria Oskarson menar 

i boken En fråga om klass från 2010 att klassröstandet i dagens politik för visso har minskat och att nya 

arbetargrupper tillkommit som inte går att klassificera enligt de traditionella samhällsklasserna, eftersom 

de saknar historisk förankring till ett parti eller en samhällsklass och blir en form av “mellankategori”.44 

Dock menar Oskarson att sambandet mellan klass och partisympati fortfarande präglar en stor del av 

dagens politiska läge, vilket exemplifieras i att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är 

överrepresenterade inom väljargrupper som yrkesutbildade manuella arbetare och Moderaterna inom 

gruppen högre tjänstemän och bland ledande befattningar. Väljare som arbetar inom klassiska yrken inom 

arbetarklassen, menar Oskarson, tenderar att rösta på partiet belägna till vänster på den politiska kartan 

medan väljare som arbetar som tjänstemän och företagare snarare tenderar att rösta på partier belägna till 

                                                 
41 Andersson, 2013. s. 29. 
42 Holmberg, 1981. s. 296. 
43 Holmberg, 2000. s. 65-68. 
44 Oskarson, 2010. s. 198-199. 
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höger på samma karta.45 Ett fjärde tidigare verk som är intressant för undersökningen är Maria Hedins 

och Isabelle Panascos kandidatuppsats Väljarbeteende på kommunal nivå från 2013 som belyser just 

väljarbeteende ur ett kommunalt perspektiv. I Hedin och Panascos undersökningar uppvisas att väljare 

med högre utbildning tenderar att rösta på Moderaterna, medan väljare som saknar högre utbildning 

snarare tenderar att rösta på Socialdemokraterna. Dessutom menar Hedin och Panasco att ett samband 

även går att se mellan disponibel inkomst och väljarbeteende, där väljargrupper med en högre taxerad 

inkomst tenderar att rösta på Moderaterna, likt de väljare med högre utbildning, och att väljargrupper 

med en lägre taxerad inkomst i likhet med de som saknar högre utbildning i stället tenderar att rösta på 

Socialdemokraterna.46 

 

1.5 Teoretisk utgångspunkt 

Det finns inom valforskningen flertalet olika förklaringsmodeller för att förklara och härleda varför 

väljare uppvisar det väljarbeteende som de gör. Inom den gängse forskning som tidigare presenterats i 

detta arbete används framförallt utgångspunkten att väljare utgår från sina egna preferenser av tankar och 

idéer som hämtar sin grund i väljarens sociala kontext bestående av yrke, bostadsort och samhällsklass. 

Med denna förklaringsmodell blir detta ramverk sedermera en slags styrande diskurs för hur väljarna 

inom samhällsklasserna väljer att rösta. Väljaren menas således ta störst hänsyn till sin direkta sociala 

närhet. I detta fall skulle sådan hänsyn kunna utgöras av väljarens säregna intressen, som sålunda skulle 

styras av väljarens arbete där en viss typ av intressen skulle vara karakteristiska för arbetare inom 

arbetarklassen medan helt andra intressen skulle vara karakteristiska för arbetare i yrken inom borgar- 

och medelklassen. Sålunda har även forskningen om till exempel Socialdemokraterna i mångt och mycket 

också fokuserat på problematiken kring partiets kärnfrågor och arbetarklassens intressen, vilket i mångt 

och mycket ofta varit starkt sammanflätat genom till exempel den svenska modellen och folkhemmet, 

båda typiska exempel på socialdemokratisk politik under 1900-talet. 

I detta sammanhang bör således väljarnas utgångspunkt i ett sådant ramverk ses som en styrande diskurs 

som legitimerar vad som kan anses vara ett karakteristiskt intresse eller vad som respektive samhällsklass 

anser som sina kärnfrågor, i och med att en diskurs ofta sätts i sammanhang som en form av 

samtalsordning inom en specifik grupp. Med diskurs åsyftas i detta arbete en legitimerande norm inom 

en särskild grupp som anger legitima samtalsämnen och intressen inom respektive grupp. Diskursen 

framträder på ett välorganiserat sätt som en för gruppen naturlig synvinkel beroende på gruppens 

sammansättning och dynamik. Utifrån denna förutsättning utgör diskursen sålunda vissa möjligheter, 

                                                 
45 Oskarson, 2010. s. 208. 
46 Hedin och Panasco, 2013. s. 35. 
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samtidigt som den i sig självt även utgör en begränsning vad beträffar möjligheter, så som vad som är 

användbart att tala om eller inte inom den egna gruppen. Den mest omtalade inom sammanhang rörande 

diskurser och diskussioner av desamma är den franske filosofen Michael Foucault, vilken menar att 

samhället är uppbyggt kring just dessa olika former av gruppvisa diskurser, och att ingenting därutöver 

kan existera utanför sådana diskurser.47 

Foucault menar att människan endast kan begripas utifrån hennes historicitet, där dennes utveckling och 

förändring inte bör ses som något naturgivet utan snarare bör ses som ett resultat av diskurser, 

institutioner, sociala relationer och handlingar av vilken människan är en del av.48 Foucault menar att 

diskursens positiva och möjliggörande roll framträder när diskursens begränsade roll undersöks. Genom 

att människan existerar menar Foucault att diskursen finns inom lagarnas ordning och att den under lång 

tid fått en särskild plats där diskursens såväl hedras som avväpnas. Har diskursen någon makt, utgår 

denna makt från människan självt, vilket ger upphov till en oro hos människan gällande hur en sådan 

legitimerad diskurs uppfattas eller hur den är konstruerad för verkligheten. 49  För Foucault var 

diskursanalyserna särskilt grundade i studier av makt där en sådan makt i detta sammanhang ska ses som 

ett diskursivt fenomen och sålunda därmed även utgör en diskursanalys för maktfrågor. Analyser av 

diskurser i sammanhang rörande makt berör sålunda frågeställningar om vem som har tillåtelse att tala, 

vad som får talas om och under vilka omständigheter något får yttras.  

Sålunda görs i detta arbete ett antagande om att traditionen kring partival i väljarens sociala kontext väger 

desto tyngre än partiernas information eller program. Således menas att det är de närmsta faktorerna i 

väljarens närhet som tenderar att påverka väljaren sett till väljarbeteende snarare än institutionella 

förändringar, och att det i och med detta antagande även finns säregna diskurser inom väljarens 

samhällsklass som påverkar väljaren i dennes val bland politiska partier. Sett i en historisk kontext skulle 

ett sådant antagande karakteriseras av att arbete inom arbetarklassen skulle tendera att i en högre 

utsträckning rösta på partier hemmahörande på och med frågor starkt förknippade med vänsterkanten, 

medan handelsmän och företagare inom borgar- och överklassen snarare skulle tendera att i en högre 

utsträckning rösta på partier hemmahörande på och med frågor starkt förknippade med högerkanten på 

den politiska kartan. Sett till en sådan uppställning skulle detta antagande innebära att geografiska 

områden med en stark influens av industriarbete också skulle innebära fler röster på partier på 

vänsterkanten, då det i detta antagande implicit även finns ett antagande att det inom arbetarklassen finns 

diskurser som legitimerar samtal om arbetarnas arbete när det kommer till arbetsdagarnas längd, 

säkerheten i fabrikerna och lön för utfört arbete. Antagandet gör sig också gällande områden med en 

                                                 
47 Foucault, Michael. Diskursernas ordning. Stockholm: Östlings bokförlag, 1993. s. 35. 
48 Foucault, Michael – “Appendix. The Subject and Power”. I Michael Foucault: Beyond Stucturalism and Hermeneutics, Dreyfus, 
Hubert L. och Rabinow, Paulo, s. 209. Chicago: 1983. 
49 Foucault, Michael, 1993. s. 35. 
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högre förekomst av företag och handel, där det snarare skulle innebära fler röster på partier på 

högerkanten, då det, likt antagandet om arbetarklassen, implicit finns ett antagande om att det inom 

borgarklassen snarare finns diskurser som legitimerar samtal om företagsvinster, skattepolitik och om en 

liberal stat med förhållandevis liberala regelverk för främjande av handel och en minskad statlig 

intervention.  

 

1.6 Avgränsning och urval 

I arbetet så som det föreligger görs en avgränsning vad gäller tidsperiod, faktorer och geografiskt område. 

Till uppsatsen har tidsperioden 1926 till och med 1970 valts. Detta eftersom denna tidsperiod har sin 

inledning efter det demokratiska genombrottet vilket gör undersökningen mera statistiskt säker eftersom 

den allmänna och lika rösträtten antogs i riksdagen år 1919 och att källmaterial för perioden således 

inkluderar såväl kvinnor som män i valstatistiken. Samtidigt som undersökningens avgränsning vad 

beträffar tidsperiod sålunda går in i det moderna samhällets framväxt efter andra världskriget, har 

perioden sin början strax innan samhällsprojektet det svenska folkhemmet intensifierades. Att studien 

inleds i och med valet 1926 har även bakgrund i att källmaterialet från valen åren dessförinnan redovisar 

rösterna på ett annat sätt och delar upp Karlstad i andra valkretsar. Hade den tidigare statistiken använts 

hade detta varit problematiskt för undersökningen då en omräkning hade fått göras till uppdelningen av 

en östlig och en västlig valkrets från en sydlig och nordlig valkrets, vilket var fallet tidigare i statistiken.  

Studien avslutas med valet 1970 i och med att projektet miljonprogrammet under inledningen av 1970-

talet utökades allt mer. Att bryta studien just år 1970 är sålunda lämpligt i och med att studien därmed 

kan undersöka valresultat både före och efter två större omvälvningar i svensk samhällsutveckling under 

1900-talet. I studien görs tre nedslag under den avgränsade tidsperioden: 1926,1950 samt 1970. Dessa val 

sker med 25 års mellanrum, bortsett från valen 1926 och 1950 som sker med 24 års mellanrum, och kan 

således undersöka hur väljarbeteende i Karlstad förändrats över tid. Dessa nedslag med en tidsintervall 

på 25 år mellan respektive val har också valts eftersom det i tidigare forskning framhållits att det i 

väljarbeteende kan uppvisas variationer mellan generationer av väljare, vilket sådana tidsintervaller bör 

kunna skapa ett välfungerande underlag för att senare kunna dra sådana slutsatser. 

Valet av de två faktorerna taxerad kommunalskatt och befolkningsstrukturell kontext i förhållande till 

klassröstande beror på att faktorn inkomst och skatt ofta benämns vara en signifikant påverkande faktor 

i sammanhang som rör klassröstande. Att faktorn befolkningsstruktur valts beror på att det i analyser av 

klassröstning ofta slås fast att arbetare inom olika yrken tenderar att rösta på olika politiska alternativ på 

grund respektive arbetargrupps särskilda ställning i samhället. Detta problematiserar huruvida en 

avsaknad av en viss näring eller visst yrke sålunda i stället ger upphov till ett annat valresultat. I denna 
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uppsats undersöks hur dessa olika faktorer sannolikt påverkat valresultatet i förhållande till klassröstande. 

Studiens avgränsning har gjorts för att belysa hur valresultaten sett ut i olika val samt att undersöka hur 

valresultatet förändrats över tid, för att därtill undersöka ifall faktorer som näringsgeografisk kontext och 

taxerad kommunalskatt är faktorer som sannolikt påverkat valresultaten i valen till stadsfullmäktige i 

Karlstad. För den undersökande studien gjordes ett urval vad beträffar undersökt geografisk plats. Valet 

föll av praktiska, tidsmässiga och källmateriella skäl på Karlstad. Historiskt sett har inte Karlstad varit en 

traditionell industristad, utan snarare haft flertalet andra huvudsakliga näringar vilket gör att staden blir 

en intressant utgångspunkt för att undersöka ett fenomen som klassröstade. Delvis finns även ett motiv 

i att Karlstad under tidsperioden har två valkretsar placerade i olika geografiska delar av staden vilket 

således blir en bra uppställning för en komparativ jämförelse av dessa två. Valet av valkretsar har skett 

naturligt i och med att Karlstad enbart har två valkretsar. 

 

1.7 Metod 

Syftet med studien är att undersöka huruvida klassröstande förkommit i valen till stadsfullmäktige i 

Karlstad under perioden 1926 till och med 1970, samt att undersöka om valresultatet skiljer sig mellan de 

två valkretsarna i staden och huruvida detta går att sättas in i hur dessa olika valkretsar är sammansatta i 

dess näringsgeografiska kontext. Således att också undersöka huruvida en avsaknad av en viss näring eller 

ett visst yrke leder till olika utfall i valresultatet. Av denna anledning är den föreliggande studien utformad 

som en komparativ fallstudie mellan de två valkretsarna i Karlstad. I det sammanhanget diskuteras särskilt 

betydelsen av väljarnas inkomst, således valkretsarnas sammansättning samt även områdenas 

näringsgeografiska kontext och historia. 

Eftersom denna studie särskilt studerar betydelsen av lokala strukturer och processer i förhållande till 

valresultatet i olika geografiska områden, för visso inom samma stad men i två olika valkretsar i två olika 

geografiska områden med olika kontext, lämpar sig således den komparativa fallstudien som metod för 

undersökningen. Ett av målen med en komparativ fallstudie är att undersöka empiriska data och 

historiska händelser, vilket valen till stadsfullmäktige Karlstad utgör, och sedan låta jämföra dessa med 

liknande undersökningar studerad i en annan sådan kontext för att tolka och se eventuella likheter och 

skillnader och analysera orsaksmönster bakom dessa. Thomas Denk, statsvetare vid Örebro universitet, 

menar att en komparativ metod lämpar sig särskilt bra för studier av politiska fenomen. Detta eftersom 

sådana undersökningar kan studera skillnader och likheter mellan till exempel olika politiska system. Denk 

menar att det i komparativa undersökningar finns ett antagande om att det finns vissa skillnader och 

likheter mellan olika parametrar, vilket är en väl passande uppställning för den föreliggande studien.50 I 

                                                 
50 Denk, Thomas. Komparativ metod. Lund: Studentlitteratur, 2002. s. 7. 
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detta får Denk medhåll av Charles Ragin, professor i sociologi vid University of California, där Ragin 

menar att poängen med komparativa metoder sålunda är att undersöka händelser i form av helheter och 

låta jämföra olika fall med varandra.51 Ragin menar vidare att händelser och förändring ska ses i termer 

av variabler, där avsaknad av vissa variabler i sig självt kan utgöra en viktig större variabel i 

undersökningen som helhet. Eftersom en sådan undersökning såväl bygger på en observation och 

undersökning av sådana variabler och senare även en eventuell avsaknad av dessa, blir undersökningen 

likväl kvalitativ som kvantitativ.52 

För att besvara den första frågan (klassröstande i Karlstad) används insamlad data från Statistiska 

centralbyråns serie om de kommunala valen, vilken består av valstatistik som SCB sammanställt efter 

varje avslutat val på uppdrag av staten. För att besvara den andra frågan (eventuellt klassröstande i 

förhållande till inkomst och befolkningsstrukturell kontext) används den tidigare nämnda komparativa 

metod, där statistik över slutlig taxerad kommunalskatt i respektive stadsdel i Karlstad jämförs med vilka 

yrken som uppvisas av de boende i respektive område, vars klasstillhörighet avgörs med hjälp av den 

definition som redogjorts för tidigare i detta arbete. För perioden från 1926 till 1950 tillstöter dock en 

problematik eftersom källmaterialet under denna period enbart redovisar uppgifter om taxerad inkomst 

per hushåll och inte per invånare i respektive skattedistrikt. Rapporteringen är sålunda övergripande, och 

de yrken som omnämns i källmaterialet för denna period representerar sålunda främst vilka yrken de 

manliga medlemmarna haft vid tiden för rapporteringen av skatteinbetalning. Sålunda exkluderas en 

betydande del av invånarna i Karlstad på grund av att de är gifta och kvinnor, men som dock är 

medräknade i valstatistiken. För att kringgå denna problematik anses dessa yrken här få låta representera 

hushållet som helhet, eftersom det i detta explicita fall blir av yttersta vikt att beaktande tas även till den 

historiska kontext materialet kommit till i. Beaktandet tas sålunda till att materialet dessa år var uppdelat 

i arbetande män som bringade in kapital till familjerna medan kvinnorna, i mycket stor utsträckning, 

spenderade dagarna hemma omskötande hushållet. Att utifrån detta dra slutsatser om invånarnas 

samhällsklasser blir sålunda inte felvisande eftersom beaktandet till den historiska kontexten tillåter och 

kräver en sådan metod eftersom denna uppställning sålunda de facto representerar hushållens 

klasstillhörighet. Samma material från 1970 är däremot uppdelat på ett annat sätt och redovisar respektive 

person boende i de olika stadsdelarna och dess taxerade kommunalskatt för året. Detta gör att slutsatser 

om klasstillhörighet baserat på i källmaterialet uppvisat yrke detta år istället får representera var och varje 

person. Även här tas beaktande till den historiska kontext materialet kommit till i eftersom situationen 

förhållande till vilka grupper som arbetade detta år såg annorlunda ut jämfört med tidigare. 

                                                 
51 Ragin, Charles. The comparative method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies. Oakland: University of California Press, 
2014. s. 3. 
52 Ragin, Charles, 2014. s. 34-35. 
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En annan svårighet i att använda materialet finns i att rösträttens omfattning skiljer sig mellan de 

undersökta valen. I valen till stadsfullmäktige 1926 var åldersgränsen för att rösta 23 år, men omfattade 

inte de som var försatta i konkurs, omyndigförklarade, omhändertagna av fattigvården, dömda med 

straffpåföljd samt de som missat betala ett av tre års inbetalning av kommunalskatt. Inför valet 1950 

sänktes rösträtten till att omfatta personer över 21 år, men kom fortsatt att exkludera dem som var 

försatta i konkurs, omyndigförklarade, omhändertagna av fattigvården eller de som missat minst ett av 

tre års inbetalning av kommunalskatt. En anpassning har därmed låtit göras för att kringgå denna 

problematik. De personer som i källmaterialet inte kunnat redovisa någon taxerad kommunalskatt med 

anmärkning i materialet, antingen överstrukna eller annan kommentar, har av denna anledning räknats 

bort för att ge en mera representativ bild samt ge ett lika högt antal skattebetalare som väljare i valen till 

stadsfullmäktige. 

Den lokala litteraturen används för att ge en kompletterande faktagrund om Karlstads historia som om 

dess olika stadsdelar och näringar, vilket senare ligger till grund för komparativa jämförelser mellan 

Karlstads två valkretsar och även för senare resonerande slutsatser i den tredje delen om uppsatsens 

huvudsakliga frågeställning. Den lokala skattestatistiken används för att, likt den lokala litteraturen, 

uppmärksamma olikheter och skillnader vad beträffar skattenivåer i de olika stadsdelarna i Karlstad samt 

för att uppmärksamma skillnader vad beträffar yrke mellan olika områden. Syftet med att uppmärksamma 

skillnader vad beträffar yrken och taxeringsuppgifter är att söka se samband mellan olika inkomstnivåer 

i olika delar av Karlstad, för att därefter söka uppmärksamma skillnader i hur olika områden är 

sammansatta av olika typer av grupper. Detta kopplas senare till hur området röstat i valen, för att på 

sådant sätt testa den teori som redogjorts i avsnitt 1.4 och det som tidigare forskning tagit fasta på vad 

beträffar klassröstande. 

För att beskriva Karlstads historia, stadens framväxt, dess stadsdelar, dess näringar och dess invånare har 

ett flertal olika verk använts. Den tredje boken i serien om Karlstads stads historia från 1954, skriven av 

Lars Dalgren och Ove Moberg, har använts för att ge en beskrivning av staden under perioden 1815 till 

1949. Ett annat av Mobergs verk, Karlstads historia: Karlstad under fyra sekler, från 1983 har också 

använts. Boken Från handelsstad till storstad av Per Magnusson från 1995 har använts för att beskriva 

stadens tidiga historia, och som ett komplement till den övriga lokala litteraturen för att ge en bakgrund 

till staden. För att beskriva stadens stadsdelar har boken Stadsdelsboken av Gunnar Lundkvist från 2008 

använts. Förutom den lokala litteraturen om Karlstad, har även boken Värmlandsstädernas monografier 

från 1952 av redaktör Ragnar Ljung använts för att ge kompletterande och helhetsomfattande 

beskrivningar av Karlstad under resterande del av tidsperioden.  

De siffror som redogörs för senare i detta arbete är hämtade från det historiska källmaterialet som årligen 

tillkommit vid deklareringen av skatt. För att få fram de siffror som senare presenteras i detta arbete har 
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ett medelvärde räknats ut per respektive stadsdel i Karlstad där totalsumman för respektive stadsdel delats 

med antalet registrerade invånare som har en registrerad inkomst under det taxeringsår för vilket 

respektive källmaterialet avser. De siffror som presenteras i tabellform senare i den föreliggande studien 

är sålunda medelvärden baserade på en totalsumma där samtliga uppgifter om samtlig inbetald skatt i 

respektive stadsdel delats med antalet invånare som redovisats ha någon form av inkomst under 

taxeringsåret. För att kunna presentera liknande medelvärde för respektive valkrets har totalsumman och 

antalet invånare för de stadsdelar som ingår i respektive valkrets sedan summerats och delats för att få 

fram ett medelvärde. Totalsumman för samtlig inbetald skatt i alla stadsdelar som tillhör respektive 

valkrets har sålunda delats med valkretsens totala antal invånare för att få ett medelvärde för var och en 

av de två valkretsarna. Här bör nämnas att antalet invånare som inbetalat kommunalskatt givetvis varierat 

på grund av olika anledningar, men där denna metod ändå ger en säker bild då antalet personer som 

totalsumman delats med avser personer som de facto varit bosatta i någon av stadens valkretsar det år 

som det historiska källmaterialet avser. Yrken som omnämns som typiska för de olika stadsdelarna har 

inhämtats från källmaterialet berörande inbetald kommunalskatt. För att få fram en klarare bild har varje 

yrke klassificerats in i olika kategorier, definierade enligt den teoretiska utgångspunkt detta arbete utgår 

från. Dessa kategoriseringar har även tagit stöd i Statistiska centralbyråns statistik MIS 1982:4 om 

Socioekonomisk indelning. 

En större mängd tid har lagts på att insamla det historiska källmaterialet, där den större tiden lagts på att 

insamla, sortera, gå igenom och föra in materialet så som det senare föreligger i tabellform i denna studie. 

En rad komplikationer har tillstött då det historiska källmaterialet sett olika ut och tagits fram för olika 

syften under undersökningens valda tidsperiod. En sådan komplikation är uppdelningen av Karlstads 

valkretsar vilken sett olika ut under den valda tidsperioden. Innan valen 1926 var Karlstad uppdelat i en 

nordlig och i en sydlig valkrets, medan Karlstad i valen därefter delats upp i en västlig och i en östlig 

valkrets, vilket är en uppdelning staden är uppdelad efter än i dag. En annan komplikation har varit att 

hitta underlag och källmaterial som kan utgöra en robust faktagrund för att förklara skillnader i valen till 

stadsfullmäktige. Efter stort eftersökningsarbete föll valet på tre olika längder av bland annat Karlstads 

Kronokamrerare och Karlstads kronokassör för att däri inhämta källmaterial om mängden inbetald 

kommunalskatt. Turligt nog har detta material varit uppdelat efter stadens olika stadsdelar, vilket förenklat 

uppställningen i den föreliggande undersökningen i denna uppsats, där områden knutits till stadens två 

valkretsar för att sålunda ge en mer representativ bild av olika nivåer av inbetald kommunalskatt. En 

annan komplikation som tillstött har varit att lokalisera de stadsdelar och områden som omnämns i det 

tidiga historiska källmaterialet, eftersom flera stadsdelar tillkommit, bytt namn eller införlivats i andra 

stadsdelar under undersökningens tidsperiod. För att komma till rätta med detta har historiska kartor från 

Karlstads kommun och en databas över historiska stadsdelar i Karlstad från Institutet för språk och 

folkminnen använts. Kartorna från Karlstads kommun visar vart dessa olika tidigare stadsdelar och 
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områden varit geografiskt placerade, och har kompletterats med databasen Ortnamnsregistret utgiven av 

Institutet för språk och folkminnen, vilket är en statlig myndighet med uppgift att bedriva språkvård och 

sprida kunskap om språk, folkminnen och namn i Sverige. 

Den föreliggande undersökningen blir på grund av det källmaterial och den den utgår från mer statistiskt 

säker än om inte det använda källmaterialet som använts hade inkluderats i undersökningen. Självklart 

går att diskutera huruvida uppställningen att dra generaliserande slutsatser över använt källmaterial 

bestående av valstatistik och inbetald kommunalskatt utgör en säker grund för att resonera och dra 

slutsatser av ett eventuellt klassröstande och dess effekter. Jag menar att det använda materialet, den valda 

uppställningen och metoden som använts för att genomföra detta som helhet de facto utgör en sådan 

säker grund, även om det i ett större sammanhang kan te sig tämligen knappt, och att det också är så 

undersökningen bör ses: som en helhet. Självklart kan finnas icke nämnda och undersökta faktorer i 

undersökningen som också spelat in på valresultatet i valen till Karlstads stadsfullmäktige. Men eftersom 

syftet med undersökningen ändå varit att undersöka eventuella samband mellan taxerad kommunalskatt 

och väljarbeteende, menar jag att detta är fullt tillräckligt för att kunna dra sådana slutsatser. Icke 

undersökta faktorer i denna undersökning skulle kunna utgöras av faktorer som inverkan av folkrörelser 

eller andra politiska rörelser, vilket tämligen skulle ha en markant inverkan då politisk mobilisering, vilken 

nämns i inledningskapitlet i detta arbete, och historiskt utgjort en stark mobiliserande kraft och som 

dessutom figurerat som en påverkande kraft genom inom den egna gruppen gällande säregna diskurser. 

Sådana faktorer skulle kunna utgöra vidare intressanta studier i ämnet som också är värda att undersöka. 

I detta arbete görs en uppdelning över de yrken som de boende i de olika valkretsarna uppvisar efter 

utgångspunkten att det i samhället finns tre olika samhällsklasser till vilka olika typer av arbetar- och 

samhällsgrupper hör. Till arbetarklassen anses tillhöra de som utför avlönat kroppsarbete som inte är 

verksamma på en chefsposition samt de som är verksamma inom yrken där få eller inga krav ställs på 

högre utbildning. Högre utbildning definieras här som vidare studier efter folkskolan. Yrken som 

arbetare, förman, snickare, plåtslagare och textilarbetare anses enligt denna definition utgöra typexempel 

på sådana yrken. Till medelklassen anses tillhöra de som är verksamma som lärare eller vara tjänstemän 

inom offentlig förvaltning, handelsmän samt de som arbetar på en chefsposition.  Enligt denna definition 

utgör sålunda yrken som sekreterare, banktjänsteman och lärare typexempel på yrken inom borgarklassen 

eftersom det i flera av dessa yrken ställs krav på högre utbildning. Till den tredje klassen, överklassen, 

anses de som är verksamma som direktörer, ägare samt de som arbetar på en högre chefsposition. Yrken 

som borgmästare, kapitalägare och ingenjör anses tillhöra överklassen, då det inom överklassen enligt 

denna definition ställs krav på såväl högre utbildning som rikligt med kapital i form av pengar.53 

                                                 
53 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. Statistiska centralbyrån. MIS 1982:4 Socioekonomisk 
indelning, SEI. Stockholm 1982. 
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1.8 Disposition 

Detta arbete är indelad i tre delar. I den första och inledande delen beskrivs arbetets frågeställning, vilket 

källmaterial studien utgår från och vad tidigare forskning i ämnet dragit för slutsatser tidigare, vilket urval 

som gjorts vad beträffar tidsperiod, geografisk kontext och faktorer samt beskriver vilken metod som 

använts för att genomföra studien och den utgångspunkt vilken studien vilar på. I den andra och 

undersökande delen genomförs undersökningen och Karlstads historia och dess olika stadsdelar beskrivs, 

för att därefter avslutas med sammanställning av resultat i valen till Karlstads stadsfullmäktige under 

perioden 1926 till och med 1970, samt en sammanställning av taxerad kommunalskatt och vanliga yrken 

per valkrets och stadsdel i Karlstad. I den tredje och avslutande delen har en analys av det som presenteras 

i den andra delen, gjorts och kopplar detta till vad den tidigare forskningen kommit fram till i ämnet, det 

historiska källmaterialet och den i den andra delen formulerade utgångspunkten. Längst bak i uppsatsen 

hittas referenser till det källmaterial och den tidigare forskning inom ämnet som använts för att 

genomföra studien. 

 

1.9 Källmaterial 

Det källmaterial som används i uppsatsen så som den föreligger består till största delen av data som 

inhämtats från Statistiska centralbyrån och främst ur SCB:s serie om de kommunala valen. Denna statistik 

är uppdelad i serierna Komma valen samt Allmänna valen del 2: Kommunala valen. Orsaken till att dessa 

källor använts i den föreliggande uppsatsen är på grund av dess lämplighet att besvara studiens 

frågeställning rörande klassröstande i Värmland, samt eftersom dessa serier går tillbaka till 1872 och tagits 

fram efter varje politiskt val som en statistisk sammanfattning på uppdrag av staten. Serien Kommunala 

valen gavs ut åren 1919 till och med 1966 av Statistiska centralbyrån. Serien Allmänna valen del 2: 

kommunala valen gavs ut 1970 till och med 1994 av Statistiska centralbyrån, och efterföljde den tidigare 

nämnda serien. Dessa två verk gavs ut som del av SCB:s serie Sveriges officiella statistik, SOS, som 

inrättades år 1911 som efterföljare till Bidrag till Sveriges officiella statistik, vilken gavs ut under perioden 

1851 till och med 1911. 54  Dessa serier innehåller för studien värdefulla uppgifter om respektive 

kommunalt val, så som antalet röstberättigade, antalet deltagande väljare, fördelning mellan män och 

kvinnor samt antal röster på vartdera parti. 

Till uppsatsen har även SCB:s femårsberättelser för tidsperioden 1901 till 1905, vilken publicerats som 

ett bidrag till Sveriges officiella statistik, använts. Dessa femårsberättelser togs fram vart femte år för att 

skildra de fem gångna åren på uppdrag av staten, där länens utveckling och större städernas utveckling 

                                                 
54 Sveriges officiella statistik. Hämtat från Statistiska centralbyrån: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-
statistik/Digitaliserat---Statistik-efter-serie/Sveriges-officiella-statistik-SOS-utg-1912-/. Hämtat 2016-10-25. 
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de senaste fem åren beskrivs, hur staden förändrats sedan tidigare årsberättelse och hur situationen 

beträffande bostäder, arbetslöshet och näring ser ut. Orsaken till att denna volym använts i den 

föreliggande uppsatsen beror på att volymer för senare tidsperioder saknas, samt eftersom uppdraget att 

ta fram sådan statistik övergick och omformulerades efter denna utgåva vilket ledde till att 

femårsberättelserna togs bort. Dessa femårsberättelser blir sålunda blir ett komplement av den lokala 

litteraturen vilket på så vis kan ge en annan bild än den lokala litteraturen, vilket blir en del av 

undersökningens komparativa upplägg. 

För data rörande hur mycket kommunalskatt som invånare i olika delar av Karlstad betalat och vilka 

yrken invånare i olika stadsdelar haft har data hämtats från tre olika källor rörande tre olika tidsperioder. 

För uppgifter rörande 1926 har data hämtats från Karlstads kronokassörs serie om uppbördsböcker. I 

denna serie har Karlstads kronokassör antecknat hur mycket skatt respektive invånare ska betala i slutlig 

kommunalskatt samt fört anteckning om vilket yrke varje stadsbo haft vid tiden för skatteinbetalning. 

För uppgifter rörande 1950 har Karlstads kronokamrerares serie Debiteringslängder slutlig skatt använts, 

vilken innehåller samma typ av uppgifter som serien för data rörande 1926. För uppgifter rörande 1970 

har den lokala skattemyndigheten Karlstads fögderis serie Debiteringslängder använts, vilken likt de två 

serierna innan, innehåller data rörande hur mycket skatt som var och en invånare ska betala till 

Skattemyndigheten år 1970. Källmaterialet för att inhämta data rörande väljarnas skatteinbetalningar och 

yrke är således utspritt bland flera olika verk utgivna av flera olika förläggare, eftersom ansvaret att samla 

in och föra statistik över sådana uppgifter allokerats olika instanser under olika tidsperioder.55 

 

 

 

  

                                                 
55 De svenska skatternas historia. Hämtat från Skatteverket.se: 
http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/broschyrer/filer/117/1171.4.76a43be412206334b89800035146.html. 
Hämtat 2016-10-24. 
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2. Undersökning 

2.1 Karlstads historia 

Karlstad är beläget vid norra Vänern, mitt i Värmlands län och anlades av hertig Karl (senare Karl IX) år 

1584. Platsen tros dock ha varit befolkad sedan 1200-talet då ett arkeologiskt fynd gjorts i stadens hamn, 

där ett svärd med inskriptionen ERICUS DX hittats. Denna inskription antas åsyfta en av Magnus 

Ladulås söner, vilket sålunda gör att staden troligen egentligen kan dateras tillbaka till 1200-talet. De 

centrala delarna av dagens Karlstad är belägna på Tingvallaön, en ö i Klarälvsdeltat där Klarälven möter 

Vänern. I och med sin lämpliga placering vid detta delta har platsen blivit en naturlig samlingsplats mitt i 

landskapet.56 Människor har i flera århundraden samlats på Lagberget, den kulle där Karlstads nuvarande 

domkyrka är placerad, för landskapsting och byteshandel vilken vuxit fram i samband med dessa 

folksamlingar i Tingvallastaden. Under tidig medeltid var bebyggelsen obetydlig i det som idag utgör 

stadens område. I ett kungabrev från 1347, som ska ha skrivits i samband med att Magnus Eriksson höll 

vapenmönstring med värmlänningarna på just Tingvallaön, nämns att det på Tingvallaön funnits en kyrka. 

En prost vid namn Petrus nämns 1355 i ett kungabrev när Magnus Eriksson ger denne Petrus i uppdrag 

att rannsaka i en tvist om klosterjordar i Närke. 

Under medeltiden var Karlstad en stad med relativt få invånare och utgjorde en glest befolkad socken, 

något som egentligen kan sägas karakterisera även resterande delar av landskapet Värmland för tiden. 

Bergsbruket i Värmland tros under medeltiden ha varit mycket primitivt, men ska dock ha producerat 

viktiga exportvaror till andra landskap. Under Gustav Vasas regering kom den värmländska 

järnhanteringen att förbättras i och med ny teknik som masugnen. Åren därefter, under Karl IX:s 

regemente som hertig över landskapet, att se en positiv utveckling. 57 Större delar av landskapet inklusive 

Karlstad lades efter norska härjningar under det nordiska sjuårskriget öde för att sedan återuppbyggas av 

inkallandet av finländare som kom att bygga över 600 torp i de mest skogsrika områdena i de norra 

delarna av landskapet. Den värmländska järnframställningen intresserade såväl Karl IX som dennes fader, 

Gustav Vasa. Efter nya fyndigheter under 1500-talet kom dock framställningen att övergå till 

stångjärnssmidet, vilket gav större exportinkomster än den tidigare framställningen och resulterade i att 

Värmland blev en viktig del i Järnbärarlandet. 

När handeln på Tingvallaön kom igång blev det en naturlig del för hertig Karl att anlägga en handelsstad 

i sitt värmländska landskapet, vilket ditintills saknat en större handelsstad även om Tingvallaön för visso 

utgjort en viktig samlingsplats med en betydande handel. Den geografiska placeringen av en ny 

värmländsk handelsstad var länge tveksam och på grund av att järnhanteringen denna tid var 

                                                 
56 Moberg, Ove. Karlstads historia, del IV. Karlstad: Kommunfullmäktige, 1984. s. 3. 
57 Moberg, 1984. s. 7. 
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koncentrerad till landskapets östra delar föreslogs det tidigare Broo, dagens Kristinehamn. Dock ansågs 

en sådan placering i östra delen av landskapet vara ett mindre väl passande alternativ eftersom Broo låg i 

utkanten av landskapet samtidigt som Tingvallaön sedan länge figurerat som en samlings- och 

handelsplats för värmlänningarna och som dessutom blivit den kyrkliga medelpunkten i landskapet. 58 På 

1580-talet beslutades därför att Värmlands första stad skulle anläggas på Tingvallaön och att 

Tinvallastaden, som platsen benämndes, skulle få stadsprivilegier. År 1582 dyker namnet Karlstad upp 

för första gången i hertigdömets räkenskaper och den 5 mars 1584 undertecknas det privilegiebrev som 

ger staden dess stadsprivilegier. 

I detta brev, som följde den samtida mallen för flera nya svenska städer, bestäms att den nya staden ska 

heta Karlstad, efter hertig Karl, och att stadens invånare ska åtnjuta skattefrihet under de första tjugo 

åren så länge de bor kvar i staden verksamma som borgare i minst sex år efter dessa tjugo. 59 Likt syftet 

med anläggandet av andra samtida svenska städer, var syftet med anläggandet av Karlstad att främja och 

bedriva handel på en koncentrerad geografisk yta. Handeln ansågs denna tid bäst kunna bedrivas och ha 

mest fördelaktiga utvecklingsmöjligheter om den koncentrerades till städer. Samtidigt gjorde ansamlingen 

av handeln till städerna att en sådan handel bättre och enklare kunde kontrolleras av staten för att på så 

sätt kunna inbringa mer skattemedel till statskassan. För att locka nya invånare till den nya staden Karlstad 

erbjöd man skattefrihet under uppbyggnadsperioden samtidigt som staden försågs med betesmarker för 

att trygga borgarnas uppehälle.60 Förutom den särskilda handeln på Tingvallaön, var en annan anledning 

till anläggandet av Karlstad att hertig Karl sökte begränsa gränshandeln med norrmännen i väster, något 

som hertigen menade ledde till en utförsel av rikedomar ur dennes hertigdöme.  

Inflyttningen till den nya staden på Tingvallaön hade inletts redan innan privilegiebrevet undertecknades 

1584, och man var mån om att endast personer som kunde utveckla stadsnäringen fick slå sig ner i den 

nya staden. Statsmakten uppmanade av denna anledning den lokala fogden i staden att noga kontrollera 

de som ämnade slå sig ner som borgare i den nya staden. Enligt det mantalsregister som finns bevarat 

från 1585 fanns 45 hushåll i Karlstad denna tid, och bland de som flyttade in till den nya staden var 

majoriteten värmlänningar, även om flera nya stadsinvånare kom från Nya Lödöse, dagens Gamlestaden 

i centrala Göteborg, och Brätte, det nuvarande Vänersborg.61 Bland den nya bebyggelse som uppfördes i 

den nya staden under de första åren utgjordes de flesta av stocktimmerhus och bebyggelsen var knapp 

och trög.62 1600-talet innebar både för svensk men även för Karlstads del besvärliga tider. Krigen under 

detta århundrade kom att hämma utvecklingen av näringslivet i Karlstad. Pest och andra sjukdomar 

rasade samtidigt som missväxten var återkommande i stadens jordbruk. Flera eldsvådor drabbade staden, 

                                                 
58 Moberg, 1984. s. 7. 
59 Moberg, 1984. s. 8. 
60 Magnusson, Per. Från handelsstad till storstad: Karlstad på kartan under fyra sekler. Karlstad: Enebyförlaget, 1995. s. 12. 
61 Moberg, 1984. s. 9. 
62 Moberg, 1984. s. 11. 
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där den första tros ha utbrutit omkring år 1616 vilken då ska ha bränt ner större delen av staden. Denna 

gång kom staden att byggas upp efter de gamla stadsplanerna och kyrkan kom att, liksom tidigare, 

uppföras på den tomt där Stadshotellet idag är lokaliserat. Arbetet med att bygga denna nya kyrka tog 

tolv år och resulterade i ett imponerande byggnadsverk som med sitt höga torn kom att dominera 

stadsbilden. Ditintills hade befolkningsutvecklingen var aningen trög, men år 1628 noteras att antalet 

hushåll ökat till 82, vilket kan jämföras med motsvarande siffror år 1585 då antalet hushåll noterades vara 

45. Under det danska kriget 1643 till 1645 kom dock befolkningstillväxten att avta, och 1644 bestod 

staden enbart av 66 hushåll och 150 personer. För att utöka staden gjordes en ny stadsplan där stadens 

gator och tomter reglerades. Projektet löpte in på 1670-talet och delade upp de gamla tomterna samtidigt 

som nya större gator planerades i staden. I och med detta projekt utökades staden och fick sålunda en 

östlig gräns vid dagens Pråmkanal.63 

När den östra bron invigdes 1648 fick stadsborna enklare tillgång till stadens nordligare områden, som 

denna tid utgjordes av åkermark för stadens jordbrukare. Bron kom att förbättra möjligheterna för 

bönderna att transportera kreaturen, redskapen och skördarna, vilka tidigare transporterats med hjälp av 

båtar på Klarälven. Jordbruket utgjorde under 1600-talet basen för stadens försörjning och omfattningen 

av detta jordbruk framgår av de längder som då låg till grund för boskapsskatten.64 Den värmländska 

handeln kom att tredubblas under perioden 1590 och 1595, men när nya värmländska städer som 

Filipstad och Kristinehamn, tidigare Broo, fick stadsprivilegier 1611 respektive 1642 kom Karlstad att 

mista sin privilegierade särställning inom den värmländska järnhandeln.65 

1719 drabbades Karlstad av sin andra stora stadsbrand. Efter denna brand föreslogs att den nya staden 

skulle uppföras i sten i stället för trä för att således förhindra framtida bränder i staden. Stadens borgare 

ansåg sig dock inte ha någon möjlighet att uppföra nya byggnader i staden, vilket fick magistraten att 

tillåta nya hus av träd under förutsättningen att det endast fick byggas fyra gårdar inom varje kvarter.66 

Det dröjde dock inte länge tills Karlstad drabbades av ytterligare en stadsbrand. 1752 brann det återigen 

i staden och staden brann återigen ner till grunden.67 Staden uppfördes denna gång enligt en ny stadsplan 

med bredare gator och ett stråk mot vattnet som lämnandes obebyggt.68 Stadsbornas ovilja att bygga i 

sten bestod och Karlstad kom återigen att återuppbyggas i trä. Den nuvarande västra Torggatan, 

dåvarande norra Torggatan kom efter branden 1752 att bli stadens mest bebyggda gata med flertalet nya 

större hus och en gedigen butiksverksamhet. 

                                                 
63 Moberg, 1984. s. 12. 
64 Moberg, 1984. s. 14. 
65 Moberg, 1984. s. 15-16. 
66 Moberg, 1984. s. 44. 
67 Moberg, 1984. s. 45. 
68 Magnusson, Per, 1995. s. 17. 
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När den svenska länsorganisationen nyskapades genom 1634 års regeringsform bildade Närke och 

Värmland ett gemensamt län med Örebro som residensstad. 1779 förklarade landshövdingen i Örebro 

att denne inte längre mäktade med arbetsbördan och inte längre kunde klara av sina uppgifter i de båda 

länen. Regeringen lät därför besluta att Värmland, undantaget Karlskoga bergslag, skulle avskiljas från 

Närke och sålunda bilda ett eget län med Karlstad som residensstad.69 Under 1700-talet låg fortfarande 

handeln på blygsamma nivåer i staden. Stadens hantverkare och köpmän var fortsatt hänvisade till stadens 

jordbruk, boskapsskötsel och fiske som huvudsaklig näring. Det framfördes ofta kritik till stadsborna 

från landshövdingen som uppmanade dem att göra något åt situationen att svin strök omkring på stadens 

gator. Det är således inte tal om att Karlstad under 1700-talet var någon större stad, utan snarare i den 

betydelsen att staden fortfarande var starkt influerad av dess första och största näring jordbruket, även 

om det denna tid går att se en initial utveckling av handeln och hantverket i staden. 70  Mycket av 

avkastningen jordbruket gav användes i den egna verksamheten som föda till de egna djuren men under 

1700-talet kom andelen som gick till brännvinstillverkning att öka. Denna ökning sägs ha orsakat brist på 

spannmål och ved vilket gjorde att nya regler infördes där bränneriidkarna förbjöds köpa spannmål på 

torget före ett särskilt klockslag.71 År 1792 fanns ett 60-tal personer som i staden hade särskilda tillstånd 

att sälja brännvin i sina hem.72 

Invigningen av Göta kanal 1832 innebar för Karlstads del nya och förbättrade möjligheter att skicka varor 

med sjöfarten över Vänern. När slussarna förbi Trollhättefallen invigdes kom det att möjliggöra för större 

fartyg att trafikera sträckan Karlstad till Göta älv och vidare till Göteborg. 73  Tack vare dessa nya 

möjligheter förbands Karlstad med Östersjön vilket gjorde Karlstad till stapelstad och möjliggjorde 

sålunda handelsmässiga utlandsförbindelser.74 Dock kom de nya och större fartygen att ställa nya krav på 

den gamla hamnen i Karlstad, som var lokaliserad vid det nuvarande Soltorget utanför residenset. Den 

gamla hamnen uppfyllde inte längre fartygens krav och marinen arbetade fram ett förslag på alternativa 

hamnplatser i staden. Valet föll på Kanikenäsholmen till vilken en kanal byggdes för att förenkla för 

stadens köpmän.75 Denna lösning kritiserades dock av köpmännen som ansåg att den nya hamnen låg för 

långt bort från lastbodarna i staden. Hamn- och kanalbolaget lät därför planera en hamnbassäng vid 

Näbblandet innanför kajen vid Kanikenäset för att ytterligare underlätta för stadens köpmän samtidigt 

som man byggde en ny hamn för att kunna ta emot större fartyg. 

 

                                                 
69 Moberg, 1984. s. 65. 
70 Moberg, 1984. s. 78-79. 
71 Magnusson, 1995. s. 23. 
72 Moberg, 1984. s. 81. 
73 Moberg, 1984. s. 69. 
74 Moberg, 1984. s. 70. 
75 Magnusson, 1995. s. 28. 
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2.2 Stadsdelar 

Karlstad har bestått och består idag av flera olika stadsdelar i olika områden. Den geografiska 

utbredningen var åtminstone fram till efter den stora stadsbranden 1865 tämligen blygsam. Initialt var 

utbredningen främst koncentrerad till de västra områdena av staden, och det dröjde fram till åtminstone 

efterkrigstiden innan utvecklingen österut tog fart. 

Tingvallastaden har sedan anläggandet 1584, och flera århundraden dessförinnan, utgjort centrum för 

värmlänningarnas handel och det som idag är Karlstad. Området är beläget på Tingvallaön mitt i 

Klarälvsdeltat och avgränsas i söder av järnvägen, i öster av Pråmkanalen och i norr och väster av 

Klarälven. Historiskt har flera olika typer av arbetare bott och livnärt sig i Tingvallastaden. 76 Initialt levde 

och livnärde sig samtliga av stadens invånare i detta område för att senare ansamla hantverkare och 

handelsmän.77 Under 1900-talet går att se att typiska yrken bland de boende i Tingvallastaden utgörs av 

främst läkare, chaufförer, direktörer, civilingenjörer och byggmästare och icke att förglömma hantverkare 

och handelsmän.78 

Nordväst om Tingvallastaden växte under 1800-talet området Klara fram. Tidigare hade detta område 

främst utgjorts av åkermark som brukades av de boende i Tingvallastaden.79 Området inkorporerades i 

staden Karlstad 1902 då området blev en del av stadens stadsdelar.80 Under 1900-talet uppvisas bland de 

boende i Klara yrken som ingenjör, köpman, häradshövding, tjänsteman, fastighetsägare, kapten, 

bankdirektör, löjtnant och revisor vilket även senare utgör typiska yrken i stadsdelen.81 

1908 inkorporeras området Haga nordöst om Tingvallastaden i Karlstad. Tidigare hade området, likt 

Klara, använts som betesmarker och åkermarker för borgarnas jordbruk.82  Det har i Haga funnits flera 

fabriker och stadsdelen har historiskt varit känd för att locka hantverkare med garverier, snickerier och 

smedjor.  Typiska yrken bland de boende i Haga är maskinskötare, skomakare, skrivbiträde, chaufför, 

strykerska, frisör och skräddare.83 I Haga låg förr det för arbetarrörelsen viktiga Folkets hus, men som 

gett plats för nya bostäder.84 

                                                 
76 Lundkvist, Gunnar. Stadsdelsboken. Kristinehamn: Norlén och Slottner, 2008. s. 10. 
77 Dalgren, Lars och Moberg, Ove. Karlstad stads historia, del IV. Karlstad: Stadsfullmäktige, 1954. s. 326. 
78Arkivcentrum Karlstad. Karlstads kronokassör, Uppbördsböcker 1926, D IX:73; Arkivcentrum Karlstad. Karlstads 
kronokamrerare, Debiteringslängder över slutlig skatt 1950, D VII:7-9; Arkivcentrum Karlstad. Lokala skattemyndigheten 
Karlstads fögderi, Debiteringslängder 1970, C I e:86-90. 
79 Dalgren, Lars och Moberg, Ove, 1954. s. 128-129. 
80 Lundkvist, Gunnar, 2008. s. 26. 
81 Arkivcentrum Karlstad. Karlstads kronokassör, Uppbördsböcker 1926, D IX:73; Arkivcentrum Karlstad. Karlstads 
kronokamrerare, Debiteringslängder över slutlig skatt 1950, D VII:7-9; Arkivcentrum Karlstad. Lokala skattemyndigheten 
Karlstads fögderi, Debiteringslängder 1970, C I e:86-90. 
82 Lundkvist, 2008. s. 42. 
83 Arkivcentrum Karlstad. Karlstads kronokassör, Uppbördsböcker 1926, D IX:73; Arkivcentrum Karlstad. Karlstads 
kronokamrerare, Debiteringslängder över slutlig skatt 1950, D VII:7-9; Arkivcentrum Karlstad. Lokala skattemyndigheten 
Karlstads fögderi, Debiteringslängder 1970, C I e:86-90. 
84 Dalgren och Moberg, 1954. s. 129-130. 
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Herrhagen är namnet på den stadsdel belägen öster om Haga. Innan området inkorporerades i staden 

utgjorde området av hagmark, därav namnet Herrhagen. Området bebyggdes till största delen med 

bostadshus, men har även huserat flera av stadens största industrier som Karlstads Mekaniska Werkstad, 

KMW, grundat 1860, samt Karlstads glasbruk. 85 Herrhagen var sålunda länge navet för industrin i 

Karlstad.86 Bland typiska yrken bland de boende på Herrhagen hittas banktjänsteman, apoteksbiträde, 

verkstadsbiträde, verkstadsmästare, tågmästare, köpman, trädgårdsarbetare samt byggnadsarbetare.87 

Sydväst om Tingvallastaden finns området Kvarnberget som tidigare benämndes Galgberget eftersom 

stadens avrättningsplats var belägen i detta bergiga område. Området består sedan mitten av 1900-talet 

av bostäder, men har dessförinnan huserat Karlborgs kafferosteri och Karlstads spinneri.88 Bland typiska 

yrken bland de boende på Kvarnberget finns väverska, kassör, diskare, rörarbetare, charkarbetare samt 

byggnadsarbetare.89 

Kroppkärr, Lorensberg, Stockfallet och Kronoparken är fyra stadsdelar belägna öster om 

Tingvallastaden. Dessa områden är yngre än flera andra stadsdelar på grund av att de innan 1950-talet 

delvis eller helt saknade bebyggelse.90 Typiska yrken bland de boende i dessa fyra nordliga stadsdelar finns 

butiksbiträde, lagerarbetare, ombudsman, köpman samt servitör.91 

Sydöst om Tingvallastaden finns området Lamberget som omnämns redan 1640. Området användes 

under tidiga år som ängs- och betesmarker och sten från stenbrottet i området användes i slutet av 1700-

talet för att bygga den östra bron. På Lamberget låg i slutet av 1800-talet ett mindre antal gårdar. Området 

bebyggdes under mellankrigstiden och ett stort industriområde anlades i stadsdelen på mark som bildats 

genom Klarälvens slamavlagringar. Dessutom kom en del av det tidigare Lamberget att sprängas för att 

ge ytterligare plats till industriverksamhet. Området uppfattades distanserat från stadens centrum varefter 

bostäder åt de arbetande i området uppfördes.92 Typiska yrken bland de boende på Lamberget hittas 

bilmontör, svetsare, sömmerska, plåtslagare, glasmästare och affärsbiträde.93 
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Väster om Tingvallastaden hittas områdena Marieberg och Sommaro som historiskt sett brukats som 

odlings- och betesmarker till stadens jordbruk. I området anlades i början av 1900-talet det nya 

centrallasarettet som tidigare växt ur sina lokaler inne i Tingvallastaden.94 I början av 1800-talet anlades 

landeriet Sommarro vars mark användes för jordbruk och djurhållning för att täcka stadens behov av 

mat. I början av 1900-talet styckades det tidigare landeriets område upp till förmån för att byggas 

bostäder.95 I Marieberg anlades även under 1900-talet Mariebergsskogen, som ett lokalt friluftsmuseum 

med Skansen i Stockholm som förebild. Bland typiska yrken för boende i Marieberg och Sommarro hittas 

målare, städerska, snickare, gjutare, tapetserare, löjtnant samt lektor.96 

Nordost om stadens centrum finns området Norrstrand, vilket tidigare ingick i området Sundsta. 

Området var en gåva till staden från hertig Karl ett par år efter det att staden anlades. Likt flera andra 

områden i Karlstad har även Norrstrand tidigare utgjort viktig jordbruksmark för stadens bönder. Under 

inledningen av 1900-talet tog byggnationen i området fart och såväl verkstäder, fabriker som bostäder 

växte upp i området.97 Typiska yrken bland Norrstrandsbor är köpman, folkskollärare, biträde samt 

arbetare.98 

Söder om stadens centrum finns området Viken och senare även området Orrholmen. Viken omnämns 

redan under 1600-talet och ska då ha varit glest bebyggt. Området är väl förknippat med 

industriverksamhet, inte minst sedan Karlstads Mekaniska Werkstad 1902 flyttade till området. I området 

har även funnits hantverksmässig industri som slakterier, cementgjuteri samt karamelltillverkning. Fram 

till mitten av 1900-talet låg även Tingvallabryggeriet i området Viken. Väckelserörelsen och 

Frälsningsarmén hade under större delen av 1800-talet sina lokaler i området. Bland typiska yrken hos 

Vikenborna hittas smed, reparatör, sömmerska, svetsar, svarvare och rörarbetare.99 

Norr om Tingvallastaden är området Sundsta beläget. Området, som tidigare utgjorde viktig 

jordbruksmark för de boende i östra Tingvallastaden, var en gåva från hertig Karl till staden ett par år 

efter anläggandet av Karlstad.100 Området var glest befolkat långt in på 1900-talet och det dröjer till 1910-

                                                 
94 Dalgren och Moberg, 1954. s. 140. 
95 Ljungkvist, 2007. s. 70. 
96 Arkivcentrum Karlstad. Karlstads kronokassör, Uppbördsböcker 1926, D IX:73; Arkivcentrum Karlstad. Karlstads 
kronokamrerare, Debiteringslängder över slutlig skatt 1950, D VII:7-9; Arkivcentrum Karlstad. Lokala skattemyndigheten 
Karlstads fögderi, Debiteringslängder 1970, C I e:86-90. 
97 Ljungkvist, 2007. s. 338. 
98 Arkivcentrum Karlstad. Karlstads kronokassör, Uppbördsböcker 1926, D IX:73; Arkivcentrum Karlstad. Karlstads 
kronokamrerare, Debiteringslängder över slutlig skatt 1950, D VII:7-9; Arkivcentrum Karlstad. Lokala skattemyndigheten 
Karlstads fögderi, Debiteringslängder 1970, C I e:86-90. 
99 Arkivcentrum Karlstad. Karlstads kronokassör, Uppbördsböcker 1926, D IX:73; Arkivcentrum Karlstad. Karlstads 
kronokamrerare, Debiteringslängder över slutlig skatt 1950, D VII:7-9; Arkivcentrum Karlstad. Lokala skattemyndigheten 
Karlstads fögderi, Debiteringslängder 1970, C I e:86-90. 
100 Ljungkvist, 2007. s. 146. 
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talet innan en större bebyggelse går att se i området. Typiska yrken som går att se bland de boende i 

Sundsta är grovarbetare, ombudsman, järnvägsarbetare och textilarbetare.101 

Området Våxnäs, väster om Tingvallastaden, omnämns första gången på 1400-talet. Namnet kommer av 

ordet Wågnäs vilket var namnet på det låga bergsmassiv som en gång fanns i området. 1633 donerades 

områdena Stora, Övre och Norra Våxnäs till staden och kom då till användning som djurhållning- och 

åkerbruk.102 I östra delen av Våxnäs anlades i slutet av 1950-talet ett industriområde. Typiska yrken bland 

de boende i Våxnäs är fabriksarbetare, hovslagare, snickare, kommunalarbetare, verkstadsmästare, 

grovarbetare samt lantbrukare.103 

Området Tormestad omnämns första gången på 1510-talet, då Tormestad gård var en av tre gårdar 

belägna på Tingvallaön. Denna gård låg öster om Lagberget, där den nya domkyrkan lät uppföras efter 

1750-talet, och tillhörde de ägor som donerades till staden av hertig Karl 1584. Området brukades som 

betesmarker fram till 1800-talets andra hälft då området bebyggdes. 104 Typiska yrken i Tormestad är 

snickare, plåtslagare, målmästare, verkstadsmästare samt städerska.105 

 

2.3 Valkretsar 

Karlstad består under samtliga tre undersökta valår av två valkretsar: en västlig och en östlig. Den västliga 

valkretsen består av stadsdelarna Tingvallastaden, Klara, Haga, Herrhagen, Kvarnberget, Lamberget, 

Marieberg, Sommarro, Viken, Orrholmen, Våxnäs samt Tormestad. Geografiskt utgör den västra 

valkretsen 1926 större delen av Karlstad, då områdena öster om Sundsta i stor omfattning var obebyggda. 

I valet 1950 hade Karlstads geografiska yta vuxit österut och nya områden inkorporerades i staden. 1970 

hade områden som Kronoparken, Lorensberg, Kroppkärr, och Stockfallet bebyggts och inkorporerats i 

staden. Den östra valkretsen består av stadsdelarna Kronoparken, Lorensberg, Stockfallet, Kroppkärr, 

Norrstrand och Sundsta. Geografiskt utgör den östra valkretsen länge ett högst marginellt område, och 

det dröjer till valet 1970 innan denna valkrets kan mäta sig med den västra sett till antalet invånare. Olika 

yrken finns representerade inte bara i de två valkretsarna, utan även inom olika valkretsar inom de två 

valkretsarna. Följande tabell visar valkretsarna med dess stadsdelar och typiska yrken.  

                                                 
101 Arkivcentrum Karlstad. Karlstads kronokassör, Uppbördsböcker 1926, D IX:73; Arkivcentrum Karlstad. Karlstads 
kronokamrerare, Debiteringslängder över slutlig skatt 1950, D VII:7-9; Arkivcentrum Karlstad. Lokala skattemyndigheten 
Karlstads fögderi, Debiteringslängder 1970, C I e:86-90. 
102 Ljungkvist, 2007. s. 168. 
103 Arkivcentrum Karlstad. Karlstads kronokassör, Uppbördsböcker 1926, D IX:73; Arkivcentrum Karlstad. Karlstads 
kronokamrerare, Debiteringslängder över slutlig skatt 1950, D VII:7-9; Arkivcentrum Karlstad. Lokala skattemyndigheten 
Karlstads fögderi, Debiteringslängder 1970, C I e:86-90. 
104  Ljungkvist, 2007. s. 138. 
105 Arkivcentrum Karlstad. Karlstads kronokassör, Uppbördsböcker 1926, D IX:73; Arkivcentrum Karlstad. Karlstads 
kronokamrerare, Debiteringslängder över slutlig skatt 1950, D VII:7-9; Arkivcentrum Karlstad. Lokala skattemyndigheten 
Karlstads fögderi, Debiteringslängder 1970, C I e:86-90. 
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Tabell 1: Lista över samhällsklasser i den västra valkretsen med samhällsklass definierad enligt teoretisk 

utgångspunkt. 

Stadsdel Typiska yrken Samhällsklass 

Tingvallastaden Direktör, civilingenjör, hantverkare 
samt handelsman 

Medelklass 

Klara Ingenjör, köpman, tjänsteman, 
fastighetsägare samt bankdirektör 

Överklass 

Haga Maskinskötare, skomakare, skrivbiträde, 
chaufför samt strykerska 

Arbetarklass 

Herrhagen Banktjänsteman, apoteksbiträde, 
verkstadsbiträde, verkstadsmästare, 
samt köpman 

Medelklass 

Kvarnberget Väverska, kassör, diskare, rörarbetare, 
charkarbetare samt byggnadsarbetare 

Arbetarklass 

Lamberget Bilmontör, svetsare, sömmerska, 
plåtslagare, glasmästare samt 
affärsbiträde 

Arbetarklass 

Marieberg och 
Sommarro 

Målare, städerska, snickare, gjutare, 
tapetserare, löjtnant samt lektor. 

Medelklass 

Viken och Orrholmen Smed, reparatör, sömmerska, svetsar, 
svarvare samt rörarbetare 

Arbetarklass 

Våxnäs Fabriksarbetare, hovslagare, snickare, 
grovarbetare samt lantbrukare 

Arbetarklass 

Tormestad Snickare, plåtslagare, målmästare samt 
städerska 

Arbetarklass 

Källor: Arkivcentrum Karlstad. Karlstads kronokassör, Uppbördsböcker 1926, D IX:73; Arkivcentrum Karlstad. Karlstads 

kronokamrerare, Debiteringslängder över slutlig skatt 1950, D VII:7-9; Arkivcentrum Karlstad. Lokala skattemyndigheten 

Karlstads fögderi, Debiteringslängder 1970, C I e:86-90. Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. 

Statistiska centralbyrån. MIS 1982:4 Socioekonomisk indelning, SEI. Stockholm 1982. s. 11. 

Tabell 2: Lista över samhällsklasser i den östra valkretsen med samhällsklass definierad enligt teoretisk 

utgångspunkt 

Stadsdel Typiska yrken Samhällsklass 

Kroppkärr, Lorensberg, 
Stockfallet och 
Kronoparken 

Butiksbiträde, lagerarbetare, 
ombudsman samt servitör 

Arbetarklass 

Norrstrand Köpman, biträde samt arbetare Medelklass 

Sundsta Grovarbetare, ombudsman samt 
textilarbetare 

Arbetarklass 

Källor: Arkivcentrum Karlstad. Karlstads kronokassör, Uppbördsböcker 1926, D IX:73; Arkivcentrum Karlstad. Karlstads 

kronokamrerare, Debiteringslängder över slutlig skatt 1950, D VII:7-9; Arkivcentrum Karlstad. Lokala skattemyndigheten 

Karlstads fögderi, Debiteringslängder 1970, C I e:86-90. Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. 

Statistiska centralbyrån. MIS 1982:4 Socioekonomisk indelning, SEI. Stockholm 1982. s. 11. 

Av tabell 1 uppvisas att det i den västra valkretsen finns klar överrepresentation av medel- och överklass 

i områdena Tingvallastaden, Klara, Herrhagen samt i Marieberg och Sommarro. I områdena Haga, 
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Kvarnberget, Lamberget, Viken och Orrholmen, Våxnäs samt Tormestad framträder däremot en starkare 

arbetarklass än i de övriga områdena i valkretsen. Av tabell 6 framgår att det i den östra valkretsen finns 

en klar överrepresentation av arbetarklass, särskilt i stadsdelarna Kroppkärr, Lorensberg, Stockfallet, 

Kronoparken och Sundsta, medan det i området Norrstrand finns en starkare medelklass.  

 

2.4 Valresultat 

Data om valresultaten i valen till Karlstads stadsfullmäktige har delats upp i tre tabeller: en för varje val. 

I tabellerna presenteras partiernas resultat i valet i procentform baserat på data från SCB, Statiska 

centralbyråns, statistik i serien om de kommunala valen för åren 1926, 1950 samt 1970. 

Tabell 3: Valresultat 1926. Procentuellt resultat av totalt antal giltiga röster i valet. 

Parti Västra valkretsen Östra valkretsen Hela staden 

Högerpartiet 51,9% 19,8% 36,3% 

Liberala partiet 5,3% 5,2% 5,2% 

Frisinnade partiet 10,7% 16,9% 12,8% 

Socialdemokraterna 31,0% 54,4% 43,0% 

SKP 1,1% 3,8% 2,4% 

Källa: Sveriges officiella statistik. Allmänna val. Kungl. Statistiska centralbyrån. Kommunala valen år 1926. Stockholm 1928. 

Tabell 4, s. 50-51. 

Tabell 4: Valresultat 1950. Procentuellt resultat av totalt antal giltiga röster i valet. 

Parti Västra valkretsen Östra valkretsen Hela staden 

Högerpartiet 22,3% 13,0% 17,6% 

Bondeförbundet 0,9% 0,7% 0,8% 

Folkpartiet 28,6% 26,9% 27,7% 

Socialdemokraterna 44,6% 54,1% 49,5% 

SKP 3,6% 5,3% 4,4% 

Källa: Sveriges officiella statistik. Allmänna val. Statistiska centralbyrån. Kommunala valen år 1950. Stockholm 1951. Tabell 5, 

s. 182-183. 

Tabell 5: Valresultat 1970. Procentuellt resultat av totalt antal giltiga röster i valet. 

Parti Västra valkretsen Östra valkretsen Hela staden 

Moderaterna 14,6% 12,2% 13,4% 

Centerpartiet 15,9% 19,7% 17,8% 

Folkpartiet 16,1% 16,4% 16,3% 

KDS 0,7% 1,0% 0,9% 

Socialdemokraterna 48,4% 47,3% 47,8% 

VKP 4,2% 3,3% 3,8% 

KFLM 0,1% 0,1% 0,1% 

Källa: Sveriges officiella statistik. Allmänna val. Statistiska centralbyrån. Kommunala valen år 1970. Stockholm 1971. Tabell 

2.2, s. 155-157. 
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Av tabell 3 går att urskilja att det i den västra valkretsen uppvisas högst valresultat för Högerpartiet med 

51,9 procentenheter medan det i den östra valkretsen uppvisas högst valresultat för Socialdemokraterna 

med 54,4 procentenheter. Denna skillnad uppvisas dock inte i valet 1950 (tabell 4), även då 

Socialdemokraterna är största parti båda valkretsarna med 44,6 procentenheter i den västra valkretsen 

och med 54,1 procentenheter i den östra valkretsen. Dock vidhåller Högerpartiet relativt höga siffror 

även i detta val med 22,3 procentenheter av rösterna.  

Av tabell 4 framgår att Socialdemokraterna var största parti valet 1950 i båda av de två valkretsarna, där 

Högerpartiet förlorar sin majoritet i den västra valkretsen jämfört med valet 1926 (tabell 3). Här är värt 

att uppmärksamma att det Liberala partiet i valet 1950 (tabell 4) samlar 28,6 procentenheter i den västra 

valkretsen, vilket kan jämföras med Folkpartiets föregångare Liberala partiet som samlade 5,3 

procentenheter och Frisinnade partiet som samlade 10,7 procentenheter i valet dessförinnan. En något 

liknande effekt för Folkpartiet går att se även i den östra valkretsen, som ökar från 5,2 procentenheter 

för det Liberala partiet och 16,9 procentenheter för det Frisinnade partiet i valet 1926 till 26,9 

procentenheter för Folkpartiet i valet 1950. 

Av tabell 5 går samma mönster att urskilja där Socialdemokraterna återigen är största parti med 48,4 

procentenheter i den västra valkretsen och med 47,3 procentenheter i den östra valkretsen. 

Uppseendeväckande i tabell 5 är att Socialdemokraterna får högre valresultat i den västra valkretsen än i 

den östra, vilket är motsatt resultaten i valen dessförinnan.  I valet 1970 skiljer det 1,1 procentenheter för 

Socialdemokraterna mellan den västra valkretsen, där partiets högsta siffror noteras detta val, och den 

östra valkretsen. Mellan valet 1950 och 1970 byter Högerpartiet namn till Moderaterna, och minskar med 

7,7 procentenheter i den västra valkretsen. I den östra valkretsen tappar partiet dryga 0,8 procentenheter. 

Även Folkpartiet minskar mellan valen, från 28,6 procentenheter i den västra valkretsen valet 1950 till 

16,1 procentenheter i valet 1970 i samma valkrets. Detta mönster går även att se i den östra valkretsen 

där partiet går från 26,9 procentenheter i valet 1950 till 16,4 procentenheter i valet 1970.  

 

2.5 Taxerad kommunalskatt 

Data om skattemängd som visas i tabell 6 är baserad på data inhämtat från uppbördsböcker utgivna av 

Karlstads kronokassör, debiteringslängder över slutlig skatt utgivna av Karlstads kronokamrerare samt 

debiteringslängder utgivna av Lokala skattemyndigheten i Karlstads fögderi. I dessa är statistiken 

uppdelad per stadsdel, och har till undersökningen därför omstrukturerats för att stämma överens med 

den uppdelning som görs i källmaterialet om valstatistiken där Karlstad delas upp i en västlig och i en 

östlig valkrets. För dessa siffror har ett medelvärde räknats ut per total inbetald kommunalskatt per 
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stadsdel dividerat med antalet betalande invånare i varje stadsdel som ingår i respektive valkrets, som 

redogjorts för i avsnitt 1.7 om denna undersöknings metod. 

Tabell 6: Kommunalskatt i Karlstad 1926, 1950 och 1970. 

Medelvärde skatt 1926 1950 1970 

Västra valkretsen 98 kr 463 kr 2 666 kr 

Östra valkretsen 37 kr 485 kr 2 890 kr 

Hela staden 87 kr 469 kr 2 749 kr 

Källor: Arkivcentrum Karlstad. Karlstads kronokassör, Uppbördsböcker 1926, D IX:73; Arkivcentrum Karlstad. Karlstads 

kronokamrerare, Debiteringslängder över slutlig skatt 1950, D VII:7-9; Arkivcentrum Karlstad. Lokala skattemyndigheten 

Karlstads fögderi, Debiteringslängder 1970, C I e:86-90. 

Ovanstående tabell (tabell 6) presenterar ett medelvärde för inbetald skatt i respektive valkrets och har 

räknats enligt den metod som redogjordes för i avsnitt 1.7 i detta arbete. Inom statistiska sammanhang 

används ofta kvartilavstånd för att visa på variationer och spridning mellan olika värden i en serie med 

data. Kvartilavstånd beräknas efter att samtliga värden, inbetald kommunalskatt i detta fall, ordnats i 

storleksordning och där en sådan serie med data delats in i fyra lika stora delar med medianvärdet i mitten. 

Kvartilavståndet räknas fram som differensen mellan det översta värdet i den översta kvartilen, 

fjärdedelen med de högsta värdena i serien, och det översta värden i den lägsta kvartilen, fjärdedelen med 

de lägsta värdena i serien. Kvartilavståndet kompletteras även med variationsbredd där det högsta värdet 

i serien tagits minus det lägsta för att visa skillnaden mellan det lägsta inbetalda beloppet mot det högsta. 

Dessa värden ger en indikation på variationer och spridningar inom dataserien. 

1926 har 10 675 personer i den västra valkretsen tillsammans betalat 1 046 772 kronor vilket ger ett 

medelvärde på inbetald kommunalskatt på 98 kronor. Det högsta belopp som betalats in i valkretsen 

uppgår till 440 kronor och det lägsta beloppet till 2 kronor. Variationsbredden mellan det högsta och 

lägsta värdet uppgår sålunda till 438 kronor, och kvartilavståndet mellan den första och tredje kvartilen 

till 54 kronor. I den östra valkretsen har 2 270 personer tillsammans betalat in 84 049 kronor i 

kommunalskatt vilket ger ett medelvärde på inbetald kommunskatt på 37 kronor. Det högsta belopp som 

betalats in i valkretsen är 861 kronor och det lägsta beloppet uppgår till 14 kronor. Variationsbredden 

mellan det högsta och lägsta värdet uppgår sålunda till 848 kronor, och kvartilavståndet mellan den första 

och tredje kvartilen till 9 kronor. 

Av tabell 6 framgår 1926 som ett år då det i den västra valkretsen uppvisas ett högt medelvärde sett till 

de båda valkretsarna. Samtidigt visar denna valkrets högst totalsumma och antalet invånare men desto 

större variationsbredd mellan det högsta och lägsta värdet som inbetalats jämfört med motsvarande 

värden i den östra valkretsen. I den östra valkretsen är det högsta värdet som inbetalats 861 kronor, vilket 

är markant högre än motsvarande värde i den västra valkretsen där värdet är 440 kronor. Samtidigt finns 

1926 en tydlig skillnad mellan de två lägsta värden som inbetalats i de två valkretsarna. Här är skillnaden 
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12 kronor mellan 2 kronor i den västra valkretsen och 14 kronor i den östra valkretsen. Det finns även 

en uppseendeväckande skillnad i kvartilavståndet, där avståndet mellan första och tredje kvartilen i den 

västra valkretsen uppgår till 54 kronor, medan samma värde i den östra valkretsen endast uppgår till 9 

kronor. 

Under valåret 1950 har 17 312 personer i den västra valkretsen tillsammans betalat 8 013 549 kronor 

vilket ger ett medelvärde på inbetald kommunalskatt på 463 kronor. Det högsta belopp som betalats in i 

valkretsen uppgår till 622 kronor och det lägsta beloppet till 260 kronor. Variationsbredden mellan det 

högsta och lägsta värdet uppgår sålunda till 362 kronor, och kvartilavståndet mellan den första och tredje 

kvartilen till 102 kronor. I den östra valkretsen har 7 052 personer tillsammans betalat in 3 418 137 kronor 

i kommunalskatt vilket ger ett medelvärde på inbetald kommunskatt på 485 kronor. Det högsta belopp 

som betalats in i valkretsen är 568 kronor och det lägsta beloppet uppgår till 408 kronor. 

Variationsbredden mellan det högsta och lägsta värdet uppgår sålunda till 160 kronor, och 

kvartilavståndet mellan den första och tredje kvartilen till 79 kronor. 

År 1950 har medelvärdet över inbetald kommunalskatt per invånare ökat markant mot tidigare. Antalet 

personer har liksom den totala summan ökat markant jämfört med 1926. Variationsbredden i den västra 

valkretsen är betydligt högre än vad variationsbredden är i den östra valkretsen, vilket förklaras av att 

såväl högsta som lägsta inbetalade värdena i den östra valkretsen är högre än vad de är i den västra 

valkretsen. 

Under valåret 1970 har 28 175 personer i den västra valkretsen tillsammans betalat 75 115 612 kronor 

vilket ger ett medelvärde på inbetald kommunalskatt på 2 666 kronor. Det högsta belopp som betalats in 

i valkretsen uppgår till 2 948 kronor och det lägsta beloppet till 2 326 kronor. Variationsbredden mellan 

det högsta och lägsta värdet uppgår sålunda till 621 kronor, och kvartilavståndet mellan den första och 

tredje kvartilen till 251 kronor. I den östra valkretsen har 16 683 personer tillsammans betalat in 48 

215 868 kronor i kommunalskatt vilket ger ett medelvärde på inbetald kommunskatt på 2 890 kronor. 

Det högsta belopp som betalats in i valkretsen är 3 329 kronor och det lägsta beloppet uppgår till 1 790 

kronor. Variationsbredden mellan det högsta och lägsta värdet uppgår sålunda till 1 538 kronor, och 

kvartilavståndet mellan den första och tredje kvartilen till 680 kronor. 

År 1970 har den totala summan för inbetald kommunalskatt ökat markant i höjden jämfört med 1950. 

Även antalet invånare har ökat markant, liksom de enskilda personernas medelvärden för inbetald 

kommunalskatt i båda av de två valkretsarna. Variationsbredden är, liksom 1950, betydligt högre i den 

östra valkretsen än i den västra. Detta förklaras av att det lägsta värde som inbetalats i den östra valkretsen 

är betydligt lägre än motsvarande värden i den västra valkretsen, samtidigt som högsta inbetalade värdet 

i den östra valkretsen är något högre än i den västra valkretsen. Likt 1926 finns en uppseendeväckande 
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skillnad i kvartilavståndet, där avståndet i den västra valkretsen är 251 kronor samtidigt som motsvarande 

värde i den östra valkretsen uppgår till 680 kronor. 

Skillnaderna mellan valåret 1926 mot valåret 1970 är markanta i flera avseenden. Inte minst sker en 

utjämning mellan de två valkretsarna, där den västra valkretsen 1970 har ett lägre medelvärde vad 

beträffar inbetald kommunalskatt jämfört med den östra. Den östra valkretsen går redan 1950 om den 

västra valkretsen, även om skillnaden är betydligt större 1970. Dock bör i sammanhanget påminnas om 

att bebyggelsen i de östra delarna av Karlstad fram till mitten av 1950-talet var tämligen gles. Det dröjer 

fram till andra halvan av 1950-talet och även så sent som 1970-tal innan stadsdelar som Kronoparken, 

Lorensberg och Stockfallet planläggs och bebyggs för att utvidga staden. Även om skillnaderna mellan 

valkretsarna jämnas ut, är själva värdena intressanta i sig själva. Det sker en kraftig höjning av inbetald 

kommunalskatt från 1926 till 1970. År 1926 betalades i genomsnitt 98 kronor per invånare till kommunen. 

År 1970 har motsvarande siffra stigit till 2 666 kronor, vilket är betydligt högre än 98 kronor år 1926. 

Samma fenomen är tydligt även i den östra valkretsen, där medelvärdet ökar från låga 37 kronor 1926 till 

2 890 kronor år 1970. Sett över hela staden ökar den genomsnittliga inbetalningen från 87 kronor år 1926 

till 2 749 kronor år 1970.  
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3. Analys 

I frågeställningen i inledning av detta arbete ställdes frågan huruvida valresultatet skiljer sig mellan de två 

valkretsarna i Karlstad under perioden 1926 till 1970, samt om det går att se märkbara skillnader som går 

att associera direkt till faktorerna befolkningsstruktur och taxerad kommunalskatt. 

Under den tidsperiod som undersökts i detta arbete går att se ett differentierat valresultat såväl på en 

övergripande nivå men även inom respektive och mellan de två valkretsarna. Valresultatet skiljer sig 

sålunda både i respektive val men även mellan stadens två valkretsar sett över tid. I valet 1926 samlar 

Högerpartiet 51,9 procent av rösterna i den västra valkretsen, och i den östra valkretsen samlar 

Socialdemokraterna 54,4 procent av rösterna.106 I valet 1950 har stödet för Högerpartiet i den västra 

valkretsen minskat till 22,3 procent samtidigt som stödet för Socialdemokraternas ökat till 44,6 procent. 

I den östra valkretsen samma år är stödet för Socialdemokraterna, vilka fick flest röster i valet 1926, 

oförändrat och hamnar detta val på 54,1 procent vilket motsvarar en minskning med 0,3 

procentenheter.107 Uppseendeväckande i valet 1950 är att stödet för det Liberala partiet i den västra 

valkretsen, som bytt namn till Folkpartiet och bildats som en sammanslagning av de tidigare Liberala och 

Frisinnade partierna, ökat väljarstödet från 5,3 procent för Liberala partiet och 10,7 procent för det 

Frisinnade partiet i valet 1926 till 28,6 procent för Folkpartiet i valet 1950. En något lika stark uppgång 

går att se även i den östra valkretsen, där väljarstödet ökar från 5,2 procent för det Liberala partiet och 

16,9 procent för det Frisinnade partiet i valet 1926 ökar till 26,9 procent i valet 1950. Sett till hela staden 

ökar väljarstödet för liberala partiorganisationer från 5,2 procent samt 12,8 procent till 27,7 procent 

mellan valen 1926 och 1950. Samtidigt som Folkpartiet ökar markant får det nya Bondeförbundet svagt 

stöd i båda valkretsarna i valet 1950. I den västra valkretsen samlar Bondeförbundet 0,9 procent och 0,7 

procent i den östra. Sammantaget är de största skillnaderna mellan valen 1926 och 1950 att Högerpartiet 

förlorar sitt starka fäste i den västra valkretsen samtidigt som de liberala partierna ökar sitt väljarstöd 

markant i båda av de två valkretsarna. Socialdemokraterna ligger kvar på samma nivå i båda de två valen 

i den östra valkretsen, samtidigt som partiet ökar 13 procent i den västra valkretsen. I valet 1970 har 

väljarstödet för Moderaterna, tidigare Högerpartiet, i den västra valkretsen minskat ytterligare och 

Moderaterna går från 22,3 procent i valet 1950 till 14,6 procent i valet 1970.108 I den östra valkretsen är 

väljarstödet för Moderaterna något det samma som det var i valet 1950, samtidigt som den östra 

valkretsen fortsätter vara ett starkt fäste för Socialdemokraterna, men som dock tappar från 54,1 procent 

i valet 1950 till 47,3 procent i valet 1970.  Socialdemokraterna ökar dock från 44,6 procent i valet 1950 

till 48,4 procent i den västra valkretsen samma period, vilket gör att partiet detta val samlar fler väljare i 

den västra valkretsen än i den östra. Det parti som uppvisar störst skillnad i valet 1970 jämfört med valet 

                                                 
106 Se tabell 1 för valresultat i valet 1926.  
107 Se tabell 2 för valresultat i valet 1950. 
108 Se tabell 3 för valresultat i valet 1970. 
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1950 är Centerpartiet, som ökar från 0,9 procent i den västra valkretsen och 0,7 procent i den östra 

valkretsen till 15,9 procent i den västra och 19,7 procent i den östra valkretsen. Centerpartiet verkar här 

ha lyckats attrahera tidigare socialdemokratiska väljare i den östra valkretsen och moderata väljare i den 

västra valkretsen. Den kraftiga ökning som Folkpartiet visade upp i valet 1950 jämfört med valet 1926, 

har dock abrupt avstannat i valet 1970 då partiet samlar 16,1 procent i den västra valkretsen och 16,4 

procent i den östra jämfört med tidigare 28,6 procent i den västra och 26,9 procent i den östra. Sett över 

hela Karlstad står Centerpartiet, tidigare Bondepartiet, för den största ökningen i valet 1970 jämfört med 

valet 1950, och Folkpartiet för den största minskningen samma period. 

Således går att besvara frågan huruvida valresultatet mellan de två valkretsarna i Karlstad skiljer sig åt 

under perioden 1926 till 1970, vilket enligt tabell 1, 2 och 3 är tydligt att det har gjort. Skillnaderna finns 

sålunda både i hur väljarstödet för olika partier förändrats över tid men även hur väljarstödet för olika 

partier i de olika valkretsarna skiljt sig åt under samma period. Den största skillnaden i valet 1926 uppvisas 

mellan Högerpartiet och Socialdemokraterna, där Högerpartiet i den västra valkretsen samlar 51,9 

procent av rösterna och Socialdemokraterna som i den östra valkretsen samlar 54,4 procent av rösterna.109 

Den största skillnaden i valet 1950 uppvisas hos Högerpartiet som i den västra valkretsen samlar 22,3 

procent av rösterna och 13,0 procent av rösterna i den östra valkretsen.110 Förutom att denna siffra skiljer 

sig mellan valkretsarna, är dessa siffror betydligt lägre än motsvarande siffror för Högerpartiet i valet 

1926. I valet 1970 samlar de olika partierna ett något lika väljarstöd i de båda valkretsarna och skillnaderna 

är högst marginella. Socialdemokraterna har i valet 1970, förutom att ha samlat flest röster i båda 

valkretsarna, dessutom samlat fler röster procentuellt sett i den västra valkretsen, valkretsen som tidigare 

varit ett starkt fäste för Högerpartiet, än vad partiet gjort i den östra valkretsen. 

I frågeställningen ställdes även frågan om det finns märkbara skillnader i valresultatet som kan knytas till 

faktorerna befolkningsstruktur och taxerad kommunalskatt. Sett till den taxerade kommunalskatten går 

att se att Karlstads två valkretsar historiskt bestått av olika människor med olika typer av arbeten och 

olika löner, eftersom kommunalskatten utgör en procentuell del av en sådan.111  Sett till det första 

undersökta året i denna studie, 1926, går att konstatera att det i den västra valkretsen varit bosatta 

personer som tjänat mer än personer bosatta i den östra valkretsen. En fingervisning på detta är de 

medelvärden som anges i tabell 4 över slutlig taxerad kommunalskatt där medelvärdet för de boende i 

den västra valkretsen 1926 är 98 kronor per invånare medan motsvarande värde i den östra valkretsen är 

betydligt lägre på 37 kronor. Maria Hedin och Isabelle Panasco menade i sin kandidatuppsats att väljare 

med lägre inkomst tenderar att rösta på partier som förhåller sig på vänsterkanten av den politiska kartan, 

                                                 
109 Se tabell 1 för valresultat i valet 1926. 
110 Se tabell 2 för valresultat i valet 1950. 
111 Se tabell 4 för taxerad kommunalskatt 1926, 1950 samt 1970, samt tabell 5 och 6 för yrken och samhällsklasser i de två 
valkretsarna. 
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vilket verkar vara ett samband som går att applicera även i resultatet av denna undersökning.112 Hedin 

och Panasco menade samtidigt att högre inkomster snarare betyder ett högt väljarstöd för partier som 

förhåller sig på högerkanten. I valet 1926 stämmer dessa samband ypperligt där Högerpartiet samlar flest 

röster i den västra valkretsen som samtidigt uppvisar ett högre medelvärde vad beträffar taxerad 

kommunalskatt, medan Socialdemokraterna samlar flest röster i den östra valkretsen som uppvisar lägst 

medelvärde vad beträffar taxerad kommunalskatt. 

I valet 1926 går det således att konstatera att det finns ett positivt samband mellan inkomst och politisk 

hemvist.113 I ett sådant läge är det högst troligt att frågor som orolighet för arbetslöshet, orolighet för 

anställningssäkerhet och löneutveckling är frågor som fått stort genomslag i den östra valkretsen eftersom 

det är sådana typer av frågor som enligt den teoretiska utgångspunkten i detta arbete legitimeras av en 

rådande diskurs inom just arbetarklassen, vilket enligt denna uppställning är den dominerande inom den 

östra valkretsen detta val. Enligt samma utgångspunkt skulle legitimerade frågor i den västra valkretsen 

snarare i detta fall ha berört affärer, effektivisering i kapitalägarnas fabriker (vilket leder till orolighet i 

arbetarklassen) och största möjliga vinst för företag och kapitalägare. Här går att se ett direkt samband i 

att de som arbetade i fabrikerna ofta var bosatta utanför de områden där fabrikerna geografiskt var 

placerade. Det är av såväl det källmaterial som presenteras som av tidigare forskning i kombination med 

den sedan tidigare genomgångna utgångspunkten här troligt att dessa skillnader avspeglar en situation där 

diskurser inom borgarklassen (medel- och överklassen) i den västliga valkretsen legitimerat en särskild 

sorts frågor vilka fått konsekvenser för de boende inom den östliga valkretsen där arbetarklassen genom 

politiseringen av Socialdemokraterna, SAP, fått störst stöd. Detta kan sägas påvisa att diskurser inom 

arbetarklassen i och med en sådan teoretisk diskussion rört sig i motsatt ände av diskurserna gentemot 

diskurserna av medel- och överklassen, och att det har varit arbetarklassen som tagit konsekvenserna av 

de borgerliga partiernas och dess tillhörande klassers politik och diskurser.114 

För Michael Foucault var analyser av diskurser särskilt förknippade med studier av makt, något som 

Foucault menade utgör ett diskursivt fenomen på så sätt att olika typer av makt legitimeras olika beroende. 

Utveckling ska enligt Foucault begripas utifrån människans historicitet som skapats som ett resultat av 

olika diskurser. Här är det synnerligen intressant att om utveckling utgörs av olika diskurser, torde också 

valresultat vara det samma i och med att det är en form av utveckling vilket skulle göra val och politik till 

ett diskursivt fenomen eftersom det såväl inbegriper individer och makt.115  I och med att Foucault såg 

makt som ett diskursivt fenomen, är det sålunda även högst troligt att vägen till makten likväl skulle 

tangera vara ett diskursivt fenomen. Det är dock inte möjligt att undersöka vilka frågor som aktualiserats 

                                                 
112 Hedin och Panasco, 2013. s. 35. 
113 Hedin och Panasco, 2013. s. 32. 
114 För diskussion kring diskurser berörande klassröstande se avsnitt 1.5 samt 1.7 för klassanalys. 
115 Foucault, 1993. s. 35. 
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inför respektive val i undersökningen, men i och med att det förefaller ske en förskjutning efter valet 

1926, torde Foucault i detta formulera en intressant aspekt som är högst trolig i detta sammanhang.116 

Resultatet tyder tämligen på att det i den västra valkretsen detta år skulle ha funnits en stark diskurs som 

legitimerar frågor som är karakteriserande för borgerligheten, om till exempel skatter och arbete, som 

detta år må ha dominerat diskussionen i valkretsen och mobiliserat en större mängd väljare att också rösta 

på Högerpartiet. Det resultat som den västra valkretsen visar upp i valet 1926 tyder sålunda på att en 

sådan borgar- och överklass inte bara lyckats politisera sina egna intresseområden givna ur dessa klassers 

diskurser och av deras intressen, utan även lyckats applicera dessa intressen och diskurser på en mera 

övergripande nivå inom hela valkretsen och sålunda fått till stånd en diskussion där det varit dessa frågor 

som satt agendan i det politiska samtalet. För det är i och med detta viktigt att också belysa att medel- 

och överklassen till antalet stadsdelar inte representerat en majoritet av stadsdelarna i valkretsen, utan 

däremot möjligen kan ha utgjort en majoritet sett till befolkningsantalet. Dock går inte annat än att 

spekulera kring huruvida det faktiskt var så som diskussionerna inför valet utföll eftersom en sådan analys 

kräver valmaterial, befolkningsstatistik och protokoll för de olika partierna för att se vilka frågor som 

aktualiserats inför detta val, vilket är verktyg som detta arbete saknar. Möjligen är detta ett exempel på 

det som Sören Holmberg diskuterar i boken Svenska väljare från 1981 med att väljare i olika grupper inte 

bara har säregna intressen, utan även tenderar att leva i olika miljöer i vilka samhörighetskänslor och 

politiska traditioner uppstår. Detta menade Holmberg skulle hjälpa gruppmedlemmarna att rösta rätt sett 

till den egna klassen eller gruppen.117 I detta fall tyder ett sådant antagande på att det i valkretsarna funnits 

starka politiska traditioner, vilka funnits kvar och dikterat röstandet i detta val, att det i vissa områden 

förts vissa diskussioner medan det i andra delar av staden förts helt andra diskussioner givna ur sådana 

traditioner specifika för en koncentrerad geografisk plats. 

Valresultatet i valet 1950 är dock mera svårtolkat utifrån den utgångspunkt detta arbete utgår från. I detta 

val får Socialdemokraterna flest röster i båda av Karlstads två valkretsar, samtidigt som Högerpartiet inte 

ens lyckas samla ihop hälften den andel röster som partiet gjorde i valet 1926. I samma val har den 

taxerade kommunalskatten jämnats ut och den östra valkretsen uppvisar det högsta medelvärde vad 

beträffar taxerad kommunalskatt detta år. Men även om medelvärdet för taxerad kommunalskatt ökar i 

den östra valkretsen ökar tämligen inte Högerpartiet andelen röster utan snarare sker en kraftig 

minskning. Genom detta går inte det resultat som Hedin och Panasco lät redogöra för i sin 

kandidatuppsats att applicera på resultatet i detta arbete, om att väljargrupper med högre inkomst tenderar 

att rösta på partier till höger medan väljargrupper med lägre inkomst tenderar att rösta på partier till 

vänster för valresultatet i detta val.118 Däremot stämmer detta påstående på valresultatet i valet 1926. 

                                                 
116 Foucault, Michael. 1983. s. 209. 
117 Holmberg, 1981. s. 296. 
118 Hedin och Panasco, 2013. s. 35. 
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Möjligtvis kan finnas lokala variationer mellan dessa undersökningar, som till exempel andelen 

höginkomsttagare, undersökt år, typ av yrken med mera. Det kan även finnas en möjlig förklaring i att 

det medelvärde som uppvisas i detta arbete ter sig tämligen lågt i förhållande till den definition av 

höginkomsttagare som Hedin och Panasco låter redogöra för. Dock är skillnaderna och utfallet intressant 

eftersom dessa inte helt överensstämmer genom hela denna undersökning, utan enbart initialt. 

Sett till dessa uppseendeväckande resultat går det att diskutera i huruvida problematiken finner sin lösning 

i helt andra förklaringsmodeller än att det enbart skulle gå att förklara sådana skillnader genom 

diskussioner med grund i enbart inkomst- och klassanalyser. Karlstad har historiskt sett både haft 

betydande jordbruk och handel, men av dessa näringar märks liten eller snarare ingen betydelse när det 

kommer till analyser av valresultaten. Sett till utgångspunkten och forskningsläget torde Bondeförbundet 

ha fått högre valresultat i förhållande till att Karlstad initialt i sin stadsutveckling dominerats av jordbruk 

under en betydande tid, även om detta för visso varit innan den tidsperiod som detta arbete undersökt. 

Här får låta antas att förklaringar står att finna i en analys av de för tiden gällande diskurserna. I detta val 

falsifieras tämligen de samband mellan ekonomi och röstning som Hedin och Panasco menade finns, 

men även sambanden mellan rationellt särintresse och röstning som Holmberg menade finns. Dessa 

slutsatser visar sig vid en applicering på stadsfullmäktigevalet 1950 vara felaktiga.119 Det är möjligt att den 

analys som Maria Oskarson gör i att det inför valet 1950 skulle ha uppstått nya arbetargrupper som inte 

klassificerat sig i de befintliga samhällsklasserna utan snarare utgjort en slags mellankategori är mera 

korrekt.120 Men samtidigt som Oskarson menar att nya grupper försvårar en analys av de traditionella 

samhällsklasserna, menade Oskarson att betydelsen av klassröstande minskade på 1960-talet. Därav är 

det inte helt otroligt att resultat i valet 1950 skulle kunna ha utgjort en initial sådan utveckling med 

minskad betydelse för klassröstning.121 Dock kan finnas fler faktorer som står utanför den direkt lokala 

kontexten. Som nämnts tidigare kan samhällsförändringar på ett övergripande plan ha bidragit till en 

diskursförändring på det lokala planet. Möjligen kan valet av värmlandsbördige Tage Erlander till ny 

partiordförande för SAP och statsminister år 1946 ha bidragit till att Socialdemokraterna lyckats använda 

något eller några av de perspektiv som Erlingsson och Oscarson använde för att förklara varför väljare 

röstdelar i val till olika politiska församlingar. Möjligen kan valet av Erlander ha fungerat som en omvänt 

röstmagnetsperspektiv, men att det i detta fall ha utfallit så att valet av Erlander på riksnivå skapade en 

mer positiv bild av partiet i synnerhet bland de värmländska väljarna.122 

En annan förklaring kan troligtvis även stå att finna i förändrade diskurser på en mera övergripande nivå. 

Det är troligt att det svenska folkhemmet bidragit till att förbättra levnadssituationen för många olika 

                                                 
119 Holmberg, 1981. s. 296. 
120 Oskarson, 2010. s. 198. 
121 Oskarson, 2010. s. 201. 
122 Erlingsson och Oscarsson, 2015. s. 373. 
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grupper i samhället, vilket i detta fall karakteriseras av ökade medelvärden för taxerad kommunalskatt. 

Jessica Wide och Svane Ersson menade i forskarantologin Rösträtten 80 år att väljarnas ålder, civilstånd 

och yrkesställning tenderar att ha en påverkande effekt på valdeltagandet. Det är i detta fall troligen så att 

detta haft en påverkande effekt även på hur de väljare som faktiskt går och röstar dessutom väljer att 

rösta och vilket politiskt alternativ de väljer. 123  Sålunda är det möjligt att en ökning vad beträffar 

levnadsstandard och en utbyggd välfärd i och med det svenska folkhemmet gett ett uppsving i 

inkomsterna hos de boende i Karlstad. Samtidigt är det otroligt att detta i grunden förändrat de mest 

grundläggande diskurserna i och med att människor efter folkhemmet kan ha fått en förändrad inställning 

till samhället, de sociala skyddsnäten och systemen och därigenom även politiker och då främst 

Socialdemokraterna. Rent analytiskt kan en sådan diskursförändring ha resultat och framträtt i ett ökat 

stöd för Socialdemokraterna i och med att det var just detta parti som i störst utsträckning innehade 

makten under den aktuella perioden och att det av den anledningen därför också varit det parti som 

förknippats med folkhemmet och dess effekter. Här kan samtidigt problematiseras huruvida det Åsa 

Linderborg resonerar om i sin doktorsavhandling Socialdemokraterna skriver historia från 2001, huruvida 

en socialdemokratisk historieskrivning gett upphov till förändrade diskurser i form av en mera positiv 

inställning till partiet bland väljarna och en starkare koppling mellan partiet och mera påtaglig välfärd.124 

Detta är en trolig förklaring i ett sådant stort uppsving i opinionsstödet för just Socialdemokraterna i 

Karlstad i detta val. Det är i detta sammanhang intressant att knyta an till det röstmagnetsperspektiv som 

Gissur Erlingsson och Henrik Oscarsson resonerar om i Röstdelningen i Sverige från 2014, nämligen att 

förtroendeingivande och karismatiska företrädare kan få väljare att gå utanför sitt ordinarie partival. I 

detta sammanhang rör sig då om ett förtroendeingivande och karismatiskt samhällsprojekt i form av det 

svenska folkhemmet eller sådana karismatiska företrädare för de lokala partierna i Karlstad vilket lockat 

röster.125 

Stina-Kajsa Andersson menade i rapporten Betydelsen av närmiljöns definition från 2013 att 

sammansättningen av ett geografiskt område kan vara en faktor som tenderar att påverka hur de boende 

i området väljer att rösta.126 I sina undersökningar av väljarbeteende i olika områden i New York kom 

Andersson fram till att en hög andel latinamerikanare tenderar att resultera i ett högre väljarstöd för det 

demokratiska partiet samtidigt som en avsaknad av latinamerikanare snarare resulterar i ett högre 

väljarstöd för det republikanska partiet. Även om Anderssons slutsatser är svåra att applicera på resultatet 

i detta arbete finns det en viss likhet i att resultatet i detta arbete också tyder på att det finns påverkande 

faktorer i sammansättningen i olika geografiska områden. Till exempel består området Sundsta i den östra 

valkretsen av yrken typiska för arbetarklassen och ingår samtidigt i den valkrets som uppvisar högst stöd 

                                                 
123 Ersson och Wide, 2001. s. 150-152. 
124 Linderborg, Åsa, 2001. 
125 Erlingsson och Oscarsson, 2015. s. 373. 
126 Andersson, Stina-Kajsa, 2013. s. 29. 
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för Socialdemokraterna under hela undersökningen. Att det finns kontextuella skillnader var även något 

som Anders Forsell konstaterade som avgörande för hur olika politiska ideologier lyckas i sin 

doktorsavhandling Kommunala val och politisk verklighet från 2014. I sina studier av hur väl en liberal 

partibildning lyckades etablera sig på den kommunalpolitiska arenan i Filipstad och Skövde, menade 

Forsell att partibildningen lyckades bättre i Filipstad än vad samma partibildning gjorde i Skövde. Detta 

på grund av att det i Filipstad blandades lokala frågor med nationella liberala stridsfrågor, medan detta 

inte gjordes i en lika hög utsträckning i Skövde. 127 Möjligen kan detta vara ett troligt scenario även i detta 

arbete, att Socialdemokraterna i Karlstad bättre lyckats blanda nationella stridsfrågor med lokala frågor 

rörande arbetarklassens intresseområden. Detta stämmer i sådana fall även överens med det som 

Erlingsson och Oscarson benämnde som utbudsperspektivet, att ett lokalt parti övertygar väljaren att 

rösta på partiet på grund av partiets engagemang i en lokalpolitisk fråga.128 Det kan även vara så att 

Socialdemokraterna i Karlstad haft karismatiska företrädare vilka lockat väljare som normalt sett inte 

röstar i enlighet med väljarens sociala kontext eller samhällsklass.129 Detta stämmer i sådana fall även 

överens med den slutsats som går att dra av detta arbete i form av överordnade diskurser i samhället som 

legitimerar olika typer av frågor i olika områden baserat på en social kontext.  

Det är även möjligt att valet 1950 kan ha utspelat sig in en föränderlig tid för klasserna, vilket lett till en 

konfusion inom klasserna som en del i ett anpassningsarbete för att anpassa sig till det nya land de verkade 

i. Det är möjligt att det förändrade samhället ledde till att de konflikter och intressen som tidigare utgjort 

robusta skiljelinjer mellan klasserna i form av olika kärnfrågor förändrats i grunden och i stället börjat 

likna varandra eller åtminstone blivit mer närbesläktade än tidigare. Huruvida detta var fallet är i detta 

arbete svårt att fastställa, även om det går att konstatera att någonting i förhållandet mellan 

samhällsklasserna, taxerad kommunalskatt och valresultat efter valet 1950 inte är sig likt jämfört med vad 

det varit tidigare. 

Valet 1970 utfaller, precis som valet 1950, till gagn för Socialdemokraterna som samlar flest röster i båda 

valkretsarna. Signifikant är att Socialdemokraterna får ett högre procentuellt stöd i den västra valkretsen 

än i den östra, trots att den västra valkretsen tidigare uppvisat sig vara ett starkt fäste för borgerliga partier. 

I detta val utjämnas skillnaderna mellan partierna och resultaten för respektive parti är tämligen likartade 

i båda valkretsarna. Den taxerade kommunalskatten har jämnats ut ytterligare samtidigt som 

medelvärdena för taxerad kommunalskatt skjutit i höjden jämfört med motsvarande siffror tidigare. Den 

troliga diskursförändringen som gick att se i valet 1950 uppvisar sig även här. Eftersom valet 1970 

inträffar 20 år efter valet 1950 och uppvisar samma tendenser stämmer således denna teori om en mera 

övergripande diskurs som förändrats och därtill dikterat en annan ordning än den som tidigare var given. 

                                                 
127 Forsell, 2014. s. 146. 
128 Erlingsson och Oscarsson, 2015. s. 373. 
129 Erlingsson och Oscarsson, 2015. s. 374. 
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En sådan teori stämmer väl överens med det som Magnus Hagevi påstår i Den svenska väljaren från 

2014, nämligen att väljare alltid använder sina grundläggande värderingar för att värdera och sortera 

information och som påverkar väljaren i dess politiska val.130 Detta kan i både fallet med valet 1950 och 

valet 1970 exemplifieras av ett förändrat samhälle med andra prioriteringar och intressen än det samhälle 

i vilket valet 1926 ägde rum i. En annan aspekt som här torde ha en influerande effekt är den aspekt som 

Hagevi lyfter i att det mellan olika generationer går att se en förskjutning vad beträffar politiska 

värderingar. Valen 1950 och 1970 inträffar inte enbart i ett helt annat samhälle än valet 1926 utan det är 

dessutom nya generationer som hunnit växa upp och sålunda blivit röstberättigad till detta val. Det 

samhälle som valet 1926 ägde rum i präglades av mellankrigstiden och var en allmän orolig tid i såväl 

Sverige som Europa. Valen 1950 och 1970 inträffar däremot i en relativt mera lugn och fredlig värld. 

Magnus Hagevi formulerar en intressant aspekt som går att applicera på detta, nämligen att yngre väljare 

i större grad än tidigare påverkats av sina erfarenheter av fred och en stigande välfärd medan väljare i 

äldre generationer i stället låtits påverkas av erfarenheter under tidiga år inkluderande krig och en inte lika 

utbyggd välfärd.131 Denna intressanta aspekt kan låtas exemplifiera såväl valresultatet 1950 som 1970, 

genom att väljare i dessa val blivit bekväma i och med en byggnation av en starkare och inkluderande 

svensk välfärdsstat, vilket kan jämföras med spänningar och historiska minnen av världskrig vilket torde 

ha präglat läget i valet 1926 samt de politiska diskussionerna om rösträtten ett par år tidigare. 

Maria Oskarson menade i sina beskrivningar av det svenska politiska systemet hur Socialdemokraterna 

är överrepresenterade inom gruppen yrkesutbildade manuella arbetare medan Moderaterna är 

överrepresenterade inom gruppen högre tjänstemän och bland ledande befattningar.132 Samtidigt menade 

Oskarson även att faktorer som regioner, arbetets inriktning och anställningens säkerhet måste tas i 

beaktande vid studier av klassernas betydelse för politiskt röstande och partisympatier.133 Av resultatet i 

detta arbete stämmer de teoretiska utgångspunkterna i detta arbete om att det är väljarens sociala kontext 

som väger tyngst i väljarens partival och att det finns särskilda diskurser inom olika samhällsklasser som 

legitimerar olika typer av samtal. Samtidigt tyder dock resultatet även på att det i samhället finns diskurser 

verksamma på en mycket mer övergripande nivå som också tenderar att påverka väljarna i enlighet med 

de perspektiv som Erlingsson och Oscarsson resonerat om.134 Sålunda går att konstatera att väljare 

mycket riktigt i enlighet med tidigare forskning, däribland Holmberg, Andersson, Forsell, Hedin och 

Panasco samt Oscarson, röstar i enlighet med sin klass samtidigt som deras påståenden falsifieras 

eftersom väljare även förefaller rösta efter en upphöjd diskurs i samhället som genomsyrar hela det 

politiska samhället. Valen 1950 och 1970 tyder på att generationsskiften i väljarkåren också tenderar att 

                                                 
130 Hagevi, 2015. s. 61-62. 
131 Hagevi, 2015. s. 73. 
132 Oskarson, 2010. s. 200. 
133 Oskarson, 2010. s. 203-204. 
134 Erlingsson och Oscarsson, 2015. s. 373-374. 
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bryta gamla mönster och även diskurser. Sammantaget tyder resultatet i denna undersökning att 

klassröstande för visso har förekommit initialt, men att det i ett senare skede inkluderar fler faktorer och 

att klassen därefter utgör en fortsatt viktig om än en betydligt försvagad faktor. För att sammanfatta de 

slutsatser som går att dra av undersökningen i detta arbete går det att se tydliga skillnader vad beträffar 

valresultat i de undersökta valen i de två valkretsarna i Karlstad. Skillnaderna går att se både mellan 

respektive val men även mellan de två valkretsarna i varje val även om skillnaderna är högst marginella i 

valet 1970. I valet 1970 går att se tydliga kopplingar mellan det som formulerades i arbetets teoretiska 

utgångspunkt, att väljare med lägre inkomster tenderar att rösta på partier till vänster medan väljare med 

högre inkomster tenderar att rösta på partier till höger, med arbetets resultat eftersom uppgifterna om 

taxerad kommunalskatt i detta val sammanfaller med valresultatet och därmed låter en sådan slutsats bli 

möjlig. 

Förutom att analysera övergripande diskurser och väljarnas eventuella klasstillhörigheter baserad på 

taxerad kommunskatt och angett yrke, bör även analyseras och diskuteras skillnader vad gäller de 

mätvärden som är brukbara mot det historiska källmaterialet i denna studie. I valet 1950 var 

kvartilavståndet 102 kronor i den västra valkretsen och 79 kronor i den östra valkretsen. Av dessa siffror 

att döma torde inkomstskillnaderna vara relativt små och att det inför detta val förts andra diskussioner 

än inför valet 1926 då motsvarande siffror är betydligt högre. Detta skulle således kunna ge en god 

förklaring till varför Socialdemokraterna lyckas så pass bra i valet 1950. I valet 1970 är variationsbredden 

mellan högsta och lägsta inbetalda belopp desto mera intressant. I den västra valkretsen uppgår detta 

värde till 621 kronor och till 1 538 kronor i den östra valkretsen. Detta år får låta antas att 

inkomstskillnaderna tämligen torde ha ökat samtidigt som det går att konstatera att Socialdemokraterna 

får flest röster procentuellt sett i båda valkretsarna. En tänkbar förklaring är att den grupp invånare i den 

östra valkretsen som haft högst inkomster, och sålunda betalat mest i taxerad kommunalskatt till antalet 

är en tämligen ringa grupp, vilket också kan exemplifieras av att kvartilavståndet inte på samma sätt 

uppvisar en lika stor spridning som variationsbredden. Detta år antas sålunda finnas en mindre grupp 

höginkomsttagare i den östra valkretsen som höjer variationsbredden mellan det högsta inbetalda 

beloppet till det lägsta inbetalda beloppet kommunalskatt.  

I utgångspunkten menades att väljaren för visso tar intryck av givna diskurser men att väljarens 

klasstillhörighet spelar en väsentlig roll när väljaren senare röstar i valet. I och med att ett sådant påstående 

vederläggs i undersökningen, vederläggs även de slutsatser som dragits av den tidigare forskningen i 

ämnet. Sören Holmberg menade att väljare i olika grupper inte bara har olika intressen, utan även tenderar 

att leva i olika miljöer i vilka samhörighetskänslor och politiska traditioner uppstår vilket sålunda gör 

Karlstad till ett bra exempel initialt i undersökningen.135 Men att förklara varför stadsdelar med högre 

                                                 
135 Holmberg, 1981. s. 296. 
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medelvärde vad gäller taxerad kommunalskatt plötsligt i valen 1950 och 1970 röstar socialdemokratiskt 

är däremot ett falsifierande faktum, och skulle kunna förklaras av att nya arbetsgrupper uppstått som är 

betydligt mer flexibla i sin politiska tillhörighet och klasstillhörighet än tidigare yrkesgrupper.136 Oavsett, 

går av detta arbete att slå fast att klassröstningen för visso har minskat i betydelse samtidigt som den finns 

kvar och influerar väljare att rösta i enlighet med deras sociala kontext. Den sociala kontexten har i detta 

arbete visat sig tendera att utgöras i form av en dominerande diskurs som ibland kan överordnas 

samhällets övriga diskurser och därmed utgå från den säregna klassen till att även omfatta samhället i 

stort, vilket exemplifieras i fallet med det svenska folkhemmet i form av stigande välfärd,137  samt även 

som det i detta även måste tas hänsyn till en socialdemokratisk hegemoni som i detta fall skulle kunna 

exemplifieras av en socialdemokratisk överordnad diskurs om den svenska historieskrivningen.138  

 

 

 

                                                 
136 Oskarson, 2010. s. 198. 
137 Hagevi, 2015. s. 73. 
138 Linderborg, 2001. 
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