


 

Allmänna valen 1994. Del 1, Riksdagsvalet den 18 september 1994 = General elections in 1994. Vol 1, Election 
to the Riksdag in 1994 
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2009. 
urn:nbn:se:scb-valen-a-199401 

 

 

 

INLEDNING TILL 
 

VALSTATISTIKEN 1872-2001 
 
Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. – Stockholm, 1873-1911. - Täckningsår: 1872-1910. 

Innnehåll: Statistiska centralbyråns underdåniga berättelser rörande Riksdagsmannavalen, Riksdagens andra 

kammare, Landstingsvalen och Kommunala rösträtten. 

Efterföljare: 

Riksdagsmannavalen / Kungl. Statistiska centralbyrån. – Stockholm , 1912-1970. – (Sveriges officiella 

statistik). – Täckningsår: 1909/11-1965/1968. 

 Efterföljare: Allmänna valen. Del 1, Riksdagsvalet. – Stockholm, 1971-1995. – (Sveriges officiella 

statistik). – Täckningsår: 1970-1994 

 Efterföljare: Allmänna valen. Del 1, Riksdagen. – (Sveriges officiella statistik). – Stockholm, 1999-. – 

Täckningsår: 1998- 

 

Kommunala valen / Kungl. Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1920-1967. – (Sveriges officiella statistik). – 

Täckningsår: 1919-1966. 

 Efterföljare: Allmänna valen. Del 2, Kommunala valen. – Stockholm, 1972-1995. – (Sveriges officiella 

statistik). – Täckningsår: 1970-1994 

 Efterföljare: Allmänna valen. Del 3, Kommunalfullmäktige. – Stockholm, 1999-. – (Sveriges officiella 

statistik). – Täckningsår: 1998- 

 

Landstingsmannavalen / Kungl. Statistiska centralbyrån. – Stockholm , 1913-1919. – (Sveriges officiella 

statistik). – Täckningsår: 1912-1918. 

 Efterföljare: Kommunala valen. – Stockholm, 1920-1967. – (Sveriges officiella statistik). – Täckningsår: 

1920-1966 

 Efterföljare: Allmänna valen. Del 2, Kommunala valen. – Stockholm, 1972-1995. – (Sveriges officiella 

statistik). – Täckningsår: 1972-1995 

 Efterföljare: Allmänna valen. Del 2, Landsfullmäktige. – Stockholm, 1999-. – (Sveriges officiella 

statistik). – Täckningsår: 1998- 

Översiktspublikation: 

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950. – 

Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1960. 

S. 267-272: Allmänna val (Tab. 274-280) 



Allmänna valen 
1994 

Del 1 
Riksdagsvalet 

den 18 september 1994 

Statistiska centralbyrån 
Sveriges officiella statistik 



General elections in 1994 
Vol 1 
Election to the Riksdag in 1994 

Official Statistics of Sweden 
Statistics Sweden 
Stockholm 1995 

Tidigare publicering 
Uppgifter rörande riksdagsvalen har publicerats i serien Sveriges officiella statistik 
under titeln Riksdagsmannavalen 1909-1968 samt från 1970 under titeln Allmänna 
valen. 

Resultat för riksdagsvalet 1994 har tidigare publicerats i Statistiska meddelanden, Be 
30 SM 9401. Allmänna valen 1994. Huvudresultat. 

Previous publications 
Reports on the elections to the Riksdag have been published within the Official 
Statistics of Sweden series under the title of The election to the Riksdag 1909-1968 and 
from 1970, under the title of General elections. 

Main results of the election to the Riksdag in 1994 have been published in the 
Statistical Reports Be 30 SM 9401. 

© 1995, Statistiska centralbyrån 

Published by 
Statistics Sweden, S-115 81 Stockholm 

Omslag: Bodil Hedlund, SCB 

ISBN 91-618-0748-6 
ISSN 0347-8084 

Printed in Sweden 



Förord 

Statistiska centralbyrån framlägger härmed den första delen av redogörelsen för de 
allmänna valen 1994. Den omfattar statistik över röstberättigade, röstande och 
mandatfördelning i riksdagsvalet den 18 september 1994. 

Motsvarande uppgifter för de kommunala valen, landstings- och kommunfull
mäktigvalen, kommer att lämnas i en andra del. En avslutande del skall innehålla 
redovisning av specialundersökningar. I dessa undersökningar kommer bl.a. delta
gande och väljarbeteendeiolika befolkningsgrupper att belysas. Föreliggande rapport 
har framställts av Tuija Meisaari-Polsa och Leif Lemon. Kartorna har producerats av 
Bo Justusson och Stig Olsson. 

Statistiska centralbyrån i mars 1995 

Jan Carling 
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Sammanfattning 

Antalet röstberättigade har ökat, men öknings
takten har dämpats 

Röstandet har ökat 

De socialistiska partierna gick framåt vid de 
allmänna valen 

De borgerliga partierna fick färre röster än 
1991. Det enda undantaget var moderaterna 
som ökade sin röstandel vid riksdagsvalet 

De största förlusterna visade ny demokrati, 
medan miljöpartiet var en av valens vinnare 

Vid samtliga allmänna val valdes fler kvinnor 
än tidigare 

De mest extrema blockförhållandena finns i 
Kiruna och Danderyd. I Härryda är de 
traditionella politiska blocken ungefär lika 
starka. 

Norrbottens län är socialdemokraternas och 
vänsterpartiets starkaste valkrets. 

Valkretsarna Stockholms kommun, Gotlands 
län och Jönköpings län är de olika borgerliga 
partiernas starkaste fästen. 

De tre storstadsområdena är politiskt 
segregerade. I Stockholmsregionen är det den 
södra och sydvästra delen av staden som röstar 
socialistiskt, i Göteborgsområdet den norra 
delen och i Malmö de östra och sydöstra för
orterna. 
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Vem är röstberättigad i Sverige? 

Svenska medborgare har rösträtt vid de allmänna valen om 
de fyller 18 år senast på valdagen och är upptagna i röst
längden. Med allmänna val menas riksdagsvalet samt lands
tings- och kommunfullmäktigvalen. 

För utländska medborgare gäller samma som ovan, men 
de har rösträtt endast i landstings- och kommunfull-
mäktigvalen. 

Vem är upptagen i röstlängd? 

Allmän röstlängd upprättas varje år för varje valdistrikt av 
skattemyndigheten. Särskild röstlängd upprättas av Riksskat
teverket. 

Svenska medborgare som enligt skattemyndighetens 
personband är folkbokförda i valdistriktet den första juli 
valåret upptas i röstlängden. I röstlängden tas alla upp som 
fyller 17 år före den 1 september det år röstlängden upprättas. 

För utländska medborgare gäller samma som ovan, men 
utländska medborgare måste dessutom ha varit folkbokförda 
i Sverige den 1 november tre år närmast före valåret. 

I den särskilda röstlängden upptas svenska medborgare 
som inte är folkbokförda i landet den 1 juli, men som någon 
gång har varit det och i övrigt uppfyller de villkor som gäller 
för rösträtt. För att bli upptagen i den särskilda röstlängden 
måste särskild ansökan inlämnas och man äger rösträtt endast 
i riksdagsvalet. 

Kvalitet på redovisade uppgifter 

Uppgifterna i denna rapport är definitiva. 
Här redovisade uppgifter om antalet röstande och de 

giltiga rösternas fördelning på partier överensstämmer med 
länsstyrelsernas sammanräkningsprotokoll. 

Antalet röstberättigade har justerats för ändringar enligt 
länsstyrelsernas beslut över ansökan om rättelse i röstlängd. 
I antalet röstberättigade ingår även personer som avlidit 
sedan röstlängderna upprättades. Det faktiska antalet röstbe
rättigade är därför något lägre. 

Mandattabellernas uppgifter om kvinnor och män som 
blivit valda gäller en bestämd tidpunkt och kan förändras när 
ersättare av annat kön får ta över. 

Tolkningen av kartor kan vara problematisk, eftersom 
vissa kommuner har en stor yta men är glesbefolkade, varför 
deras bidrag till det totala antalet röster är mindre än vad man 
förleds att tro. Av denna anledning kompletteras ytmönster-
kartorna med en s.k. symbolkarta där antalet giltiga röster i 
varje kommun utritats som ytproportionella cirklar. 

Varifrån hämtar SCB uppgifterna? 

Uppgifterna om antal röstberättigade upptagna i allmän 
röstlängd, antal förstagångs välj are och antal röstberättigade 
utländska medborgare får SCB av Riksskatteverket (RSV). 
RSV lämnar också uppgifter över antalet personer upptagna 
i särskild röstlängd och antal fasta valkretsmandat. Historisk 
statistik bygger på tidigare publicerad valstatistik. 

Rapportens innehåll 

Föreliggande rapport redovisar antal röstberättigade, antal 
röstande och giltiga valsedlars fördelning efter partier. Redo
visningen sker dels i sammandrag för hela riket och 
riksdagsvalkretsarna, dels för kommuner och valdistrikt. 
Motsvarande statistiska redogörelse kommer att lämnas för 
de kommunala valen. 

Mandatfördelningen per parti redovisas för riksdagsvalet 
per riksdagsvalkrets. Den procentuella fördelningen av de 
giltiga valsedlarna efter partier anges på kommunnivå. 

Röstfördelningen mellan olika partier vid riksdagsvalet 
framgår också av några kartor som presenteras i slutet av den 
inledande texten. 

Merparten av poströsterna ingår i de preliminära 
sammanräkningarna i vallokalerna. Dessa poströster ingår i 
valdistriktsresultaten i Tabell 10. Övriga poströster ingår 
först i resultaten på kommunnivå. De i vallokal ej räknade 
poströsterna består huvudsakligen av röster angivna under 
valsöndagen. En utförligare redovisning av poströsterna kom
mer att lämnas i SOS, Allmänna valen 1994, Del 3. 

Den särskilda röstlängden hänförs till ett valdistrikt inom 
valkretsen. Dessa valdistrikt redovisas i Bilaga 1. 

Koder för valdistrikten har ej medtagits i Tabell 10 utan 
redovisas i en särskild bilaga (Bilaga 2). Koder består inte 
bara av valdistriktskoden utan också av de av SCB fastställda 
läns-, kommun- och församlingskoderna. 

Resultat för riksdagsvalet 1994 har tidigare publicerats i 
Statistiska meddelanden Be 30 SM 9401. Allmänna valen 
1994. Huvudresultat. 
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Fler röstberättigade - ökat röstande 

Allmänna valen bestående av val till riksdag, landsting och 
kommunfullmäktige hölls den 18 september 1994. Antalet 
röstberättigade har ökat med ca 83 000 till ca 6,5 miljoner vid 
riksdagsvalet 1994. Ökningstakten har dämpats jämfört med 
tidigare. 

86,8 procent av de röstberättigade gick till valurnorna vid 
riksdagsvalet och drygt 84 procent vid landstings- och 
kommunfullmäktigvalen. Röstandet vid riksdagsvalet visade 
en långsammare ökning än tidigare och följde således samma 
mönster som antalet röstberättigade. 

Partier 

Vid 1994 års riksdagsval gick socialdemokraterna framåt och 
lyckades bryta flera års nedåtgående trend. Partiets andel av 
giltiga röster (45,3) ligger nu praktiskt taget på samma nivå 
som vid 1982 års riksdagsval, 45,6 procent. Socialdemokra
ternas frammarsch är genomgående och gäller samtliga kom
muner. Som mest ökade stödet i Åstorp (+15,2) och som minst 
i Kiruna (+0,4). Flera av de kommuner där ökningen varit 
störst ligger i Kristianstads eller i Malmöhus län. 

En ökning kan även konstateras för moderaterna, 
miljöpartiet och vänsterpartiet. Både vänsterpartiet och 
miljöpartiet gick framåt i praktiskt taget alla kommuner. I 
båda fallen var det endast två kommuner där utvecklingen 
fick en annan riktning. Den största ökningen var drygt 5 
procentenheter. 

Resterande partier minskade sin andel av giltiga valsedlar. 
Till skillnad från socialdemokraterna lyckades inte centern 
bryta trenden, och partiets stöd fortsatte att minska. 
Centerpartiets förluster och vinster var relativt spridda över 
hela landet. 

Folkpartiet och ny demokrati har gått bakåt i samtliga 
kommuner. Denna utveckling visar även kristdemokratiska 
samhällspartiet i alla kommuner utom i Danderyd, där dess 
andel röster ökade. Folkpartiets största förluster i enskilda 
kommuner, som mest- 3,9 procentenheter, var mindre än vad 
kds och nyd förlorade (maximalt -7,8 respektive -9,8). Det 
parti som gick bakåt mest var ny demokrati som endast fick 
1,2 procent av rösterna (6,7 procent 1991). 

Skillnaden mellan andelen röster som de olika partierna 
fick vid riksdagsvalet och vid de två andra allmänna valen var 
för det mesta inte särskilt stor. Som mest handlade det om en 
differens på några få procentenheter: Centerpartiets 7,7 och 
10,1 procent samt "Övriga partiernas" 1,0 och 3,8 i genom
snitt vid riksdagsvalet respektive kommunfullmäktigvalen. 
Under perioden 1982-1994 visade röstningsbeteendet unge
fär samma mönster vid de tre olika valen. 

Majoriteter 

Vid riksdagsvalet 1994 dominerade vänsterrösterna i 214 
kommuner. 173 av landets kommuner fick det traditionella 
borgerliga blocket bestående av m+c+fp+kds fler röster än 
det sociali stiska blocket (s+v). Dessa två grupper av kommu
ner placerade sig på var sin sida om Härryda, där båda 
blocken fick ungefär lika många röster. Extremfallen, Kiruna 
och Danderyd, avvek mest från det jämna blockförhållandet 
i Härryda. I båda fallen var det största blocket flera gånger 
större än det mindre blocket: i Kiruna fick det socialistiska 
blocket och i Danderyd det borgerliga ungefär fem gånger så 
många röster som motståndarblocket. 

Socialdemokraterna var i majoritet i många kommuner. 
De kommuner som fick en socialdemokratisk majoritet var 
vanligast i länen norr om Mälaren, även om också relativt 
många kommuner med socialdemokratisk majoritet finns i 
länen söder om Mälaren. 

Sveriges näst största parti, moderaterna, fick majoritet 
framför allt i några kommuner i Stockholms län. Dit hör t.ex. 
Danderyd, Lidingö, Täby, Nacka och Ekerö. Utanför Stock
holmsområdet var det i Vellinge, Lomma, B åstad, Kungsbacka 
och Ängelholm som moderaterna lyckades få majoritet vid 
riksdagsvalet. 

Mandatfördelning 

Vid riksdagsvalet fick det socialistiska blocket (s och v) 183 
av totalt 349 mandat. De tre olika valen resulterade alla i en 
jämnare mandatfördelning mellan kvinnor och män, efter
som över 40 procent av alla mandat gick till kvinnorna. 
Kvinnornas frammarsch var störst vid riksdags- och 
kommunfullmäktigvalen där mandaten varit mindre jämnt 
fördelade mellan könen. Observera att mandatens fördelning 
mellan kvinnor och män förändras hela tiden i och med att 
ersättarna kan ha annat kön än de som från början blivit valda. 

Politisk segregation i storstäderna 

De tre sista kartorna som illustrerar valresultaten i olika 
valdistrikt i de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg 
och Malmö visar graden av politisk segregation i olika 
bostadsområden. Är storstadskommunerna politiskt homo
gena eller lever invånarna i politiskt segregerade områden. 

Valdistrikten i den norra och nordöstra delen av Stock
holmsområdet röstar borgerligt och den södra och sydvästra 
delen socialistiskt. Ett exempel på politiskt segregerade 
kommuner är Sigtuna som på kartan visar ett rött och ett blått 
område, Märsta respektive Sigtuna. Ett annat exempel på 
områden som ligger nära varandra men är politiskt olika är å 
ena sidan Gustavsberg och Fisksätra med många vänster
röster, å andra sidan Saltsjöbaden med många borgerliga 
väljare. 
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Tablå 1 Antalet röstberättigade, antalet röstande och andelen röstande vid riksdagsvalet 
1988, 1991 och 1994 
Elections to the Riksdag in 1988, 1991, and 1994. Number and percentage of people 
entitled to vote and voters 

Tablå 2 Giltiga valsedlars procentuella fördelning efter parti vid riksdagsvalet 1982, 1985, 
1988, 1991 och 1994 
Valid ballots by party in 1982, 1985, 1988, 1991, and 1994 

Tablå 3 Mandatfördelning efter kön och typ av val 
Distribution of seats by sex and type of election. Numbers and percentages 

I norra Göteborg finns det stora områden där socialdemokra
terna har majoritet, medan den södra delen av regionen har 
politiskt sett olika bostadsområden, såsom Näset och Askim, 
även om den domineras av högerröster. 

Malmös centrum är mer eller mindre borgerligt, medan 
många invånare i östra och sydöstra förorter röstar på social
demokraterna. Falsterbo-Skanör och Trelleborg har olika 
politiska maktförhållanden. 
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Partiernas starkaste fästen 

Valkretsarna Stockholms kommun, Gotlands län och 
Jönköpings län är de olika borgerliga partiernas star
kaste fästen. Norrbottens län är socialdemokraternas 
och vänsterpartiets starkaste valkrets. Att de socialis
tiska partierna kunnat samla på sig många röster i 
Norrbottens län beror på att dessa partier är populära i 
de flesta kommuner i länet. 

Två partier, socialdemokraterna och i viss mån 
moderaterna, hade relativt många anhängare t.o.m. i sin 
svagaste valkrets. Övriga partier hade åtminstone en 
valkrets där de endast fick några få procent av rösterna. 

Vänsterpartiets röster i Pajala och socialdemokraternas 
i Älvkarleby är 20,3 respektive 71,6 procent av de 
giltiga rösterna. I det senare fallet röstade största delen 
av kommunens röstberättigade på ett enda parti. 
Moderaterna fick 58,0 procent av de giltiga rösterna i 
Danderyd och centern ca en fjärdedel i Berg. I Öckerö 
(Bohus län) valde relativt många att rösta på kds. I 
Staffanstorp var ny demokratis röstandel mer än två 
gånger så stor som genomsnittet i hela landet. 

I Överkalix röstade mycket få på moderaterna. Inte 
ens Sveriges största parti, socialdemokraterna, klarade 
att få mer än ca 14 procent av rösterna i Danderyds 
kommun. 

I sju av landets valdistrikt gick över 80 procent av de 
giltiga rösterna till socialdemokraterna. Danderyd vi
sade de största andelarna moderatröster (mer än tre 
fjärdedelar av de giltiga rösterna) i samma valdistrikt 
som visade några av de lägsta andelarna socialdemo
kratiska röster. 

I åtta valdistrikt i Norrbottens län var andelen röster 
som vänsterpartiet erhöll minst en fjärdedel av de 
giltiga valsedlarna och i Kihlangi t.o.m. över 54 pro
cent. I ett av Södertäljes valdistrikt (Södertälje 45) fick 
miljöpartiet det största stödet i hela landet, 26,5 procent 
av rösterna. Vid riksdagsvalet visades det största intres
set för kds i några valdistrikt i Bohus län. Folkpartiet 
fick flest röster i några valdistrikt i Uppsala län. Bolstad 
hade den största andelen centerröster. 

För sju rikspartier av åtta var det möjligt att finna 
åtminstone ett valdistrikt där partiets andel av rösterna 
var lika med noll. Det enda undantaget var socialdemo
kraterna som hade anhängare i samtliga valdistrikt i 
landet. 

Tablå 4 Partiernas starkaste fästen vid 
riksdagsvalet 1994. Valkretsar 
The most support to different parties. 

Tablå 5 Partiernas starkaste fästen vid 
riksdagsvalet 1994. Kommuner 
The most support to different parties. 

Tablå 6 Partiernas starkaste fästen vid 
riksdagsvalet 1994. Valdistrikt 
The most support to different parties. 
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Riksdagsvalet 1994 

Fördelning av giltiga röster efter kommun 

Befolkningstätheten varierar stort i 
landets olika kommuner. Kommu
nerna i inre Norrland har en stor yta 
och syns därför mycket tydligt på kar
torna. De ytmässigt mindre men 
befolkningsmässigt större kommu
nerna i Svealand och Götaland bidrar 
emellertid mer än de norrländska 
kommunerna till det totala antalet 
giltiga röster. 

Election to the Riksdag in 1994 

Distribution of valid ballots 
Southern Sweden is more densily 
populated than northern parts of the 
country, and therefore, many more 
valid ballots were cast in this region. 
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Riksdagsvalet 1994 

Valdeltagande 

Som vanligt visade de svenska väl
jarna ett internationellt sett högt val
deltagande. I Piteå, Mullsjö och några 
storstadsförorter röstade befolkningen 
i störst omfattning. I Vellinge var an
delen röstande 92,6 procent. Valdelta
gandet var lägst i Sorsele (78,6 pro
cent av giltiga röster) och relativt lågt 
även i Rättvik, Haparanda och Årjäng. 

Election to the Riksdag in 1994 

Voters in per cent 
By international standards a high 
percentage of voters can be seen 
in all municipalities, with the 
minimum being about 79 per cent 
of people entitled to vote and the 
maximum about 93 per cent. Many 
municipalities showing a strong 
tendency to vote are situated in the 
metropolitan areas. 
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Riksdagsvalet 1994 

Andelen röster för moderaterna (m) 

Majoriteten av moderaternas röster 
kom från Svealand och Götaland. Sär
skilt vissa kommuner i storstadsområ
dena hade hög andel moderatröster. 
Partiets starkaste fäste var Danderyd, 
även om också Lidingö, Vellinge och 
Täby visade starkt stöd för partiet. I 
Danderyd var andelen moderatröster 
ungefär 58 procent, vilket var mer än 
vid kommun-fullmäktigvalen (ca 46 
procent). 

Election to the Riksdag in 1994 

Votes for the Conservative Party 
(m) in per cent 
Conservative Party voters are most 
likely to be found in the southern 
parts of the country, especially in the 
three metropolitan areas Stockholm, 
Gothenburg and Malmö. In four 
municipalities, the percentage of 
votes cast for this party varied 
between 44,8 and 58,1 per cent. 
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Riksdagsvalet 1994 

Andelen röster för centern (c) 

I den värmländska kommunen Årjäng 
och den jämtländska kommunen Berg 
röstade över 25 procent av de röstbe
rättigade på centerpartiet, som fick 
relativt få röster i de tre storstadsom
rådena. Centern har en relativt stor 
andel röster i glesbefolkade landsorts
kommuner med stor yta, varför de 
syns mycket på kartan. I Danderyd 
fick centerpartiet mycket färre röster 
än vid de kommunala valen. En del 
av de förlorade rösterna förefaller ha 
gått till moderatema. 

Election to the Riksdag in 1994 

Votes for the Centre Party (c) in per 
cent 
For obvious reasons, this party has 
very little support in Stockholm, 
Gothenburg, and Malmö. The highest 
proportion of votes cast for the Centre 
Party was one fifth or one quarter of 
the valid votes. 
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Riksdagsvalet 1994 

Andelen röster för folkpartiet (fp) 

Endast i sex kommuner, varav fem var 
belägna i de tre storstadsregionerna, 
var andelen röster som gick till folk
partiet över 11,6 procent. I Täby rös
tade 13,5 procent på detta parti, vilket 
var partiets största andel. Kartans vita 
fläckar visar var folkpartiet hade sina 
svagaste fästen (under 4 procent av 
giltiga röster). 

Election to the Riksdag in 1994 

Votes for the Liberal Party (fp) in 
per cent 
The Liberal Party is not one of the 
largest parties in Sweden today. Its 
share of votes is over 11.6 per cent of 
all votes in only six municipalities, 
and is less than 4 per cent in several 
municipalities in the province of 
Norrland. 
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Riksdagsvalet 1994 

Andelen kds-röster 

Två större områden med relativt 
många röster på kristdemokratiska 
samhällspartiet kunde registreras vid 
riksdagsvalet: Västerbottens län och 
"Bibelbältets" Jönköpings län. I Öck-
erö gick 18 procent av rösterna till kds 
och i Aneby, Gnosjö och Sävsjö 15,5-
16,8. 

Election to the Riksdag in 1994 

Votes for the Christian Democrats 
(kds) in per cent 
There are two relatively large regions 
where the Christian Democrats 
received more votes than in any other 
regions of Sweden, of which the most 
southern one is situated in the so-
called 'Bible belt'. In four 
municipalities, more than 15 per cent 
of voters cast their votes for the 
Christian Democrats. 
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Riksdagsvalet 1994 

Andelen röster för miljöpartiet (mp) 

Miljöpartiets anhängare är spridda 
över hela landet. I åtta kommuner 
röstade minst 7.5 procent på partiet. 
Förhållandevis många invånare i 
Vingåker (8,9 procent) och Orsa (8,6 
procent) röstade på de gröna. 
Miljöpartiets röstandel i Hällefors var 
mindre vid detta val (4 procent) än vid 
kommunfullmäktigvalen (18 procent). 

Election to the Riksdag in 1994 

Votes for the Green Party (mp) in 
per cent 
The supporters of the Green Party are 
spread over the whole country. In 
some cases, at least 7.5 per cent of 
votes were cast for it. 
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Riksdagsvalet 1994 

Andelen nyd-röster 

Andelen invånare som röstade på ny 
demokrati är mycket låg. Partiet har 
större andel röstande i södra än i norra 
delen av landet. Det starkaste nyd-
fästet är Staffanstorp. I Avesta och 
Tidaholm, som vid de kommunala 
valen visade relativt stora andelar 
nyd-röster, gick färre röster till partiet 
vid riksdagsvalet. 

Election to the Riksdag in 1994 

Votes for New Democracy (nyd) in 
per cent 
The proportion of voters casting their 
votes for New Democracy are very 
small, since it was under 3.0 per 
cent. Voters for it are less likely to 
be found in the northern parts of 
the country. 
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Riksdagsvalet 1994 

Andelen röster för socialdemokraterna (s) 

Socialdemokraterna hade högst andel 
röstande i Norrland och i vissa delar av 
Svealand. Med undantag av Bjurholm 
utjorde socialdemokraterna mer än 40 
procent av de röstberättigade i samtliga 
Norrlands kommuner. I den moderat-
dominerade storstadskommunen Dan-
deryd fick socialdemokraterna endast 
var sjunde röst (14,2 procent). I två 
andra kommuner i Stor-stockholm och 
i Båstad var socialdemokraternas 
röstandel högst 22,8 procent. I Avesta, 
Degerfors, Hällefors och Tidaholm 
lyckades partiet bättre vid riksdagsva
let än vid kommunfullmäktigvalen. 

Election to the Riksdag in 1994 

Votes for the Social Democrats (s) 
in per cent 
Sweden's largest party, the Social 
Democrats, received at least 14 per 
cent of all votes in every municipality 
and in some cases over two thirds of 
the votes. Voters were more prone to 
be Social Democrats when they lived 
in the northern parts of the country. 
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Riksdagsvalet 1994 

Andelen röster för vänsterpartiet (v) 

Vänsterpartiet fick störst andel röster i 
Norrbottens län, där partiets starkaste 
fäste var Pajala (20,3 procent av de 
giltiga rösterna). Även i Pajalas 
grannkommuner, i Kiruna och Gälli
vare, hade partiet många anhängare: 
19,2 respektive 17,4 procent. I 
Degerfors fick partiet mycket färre 
röster än vid kommunfullmäktigvalen, 
ca 10 procent respektive 31 procent. 

Election to the Riksdag in 1994 

Votes for the Left Party (v) in per 
cent 
The province of Norrbotten, and 
especially the most northern parts of 
it, has the largest share of the Left 
Party voters in the country. The 
highest proportion were registered 
in Pajala (20.3%), Kiruna (19,2%) 
and Gällivare (17,4%). 
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Riksdagsvalet 1994 

Andelen röster för övriga partier 

Kartan visar andelen röster som föll 
på "Övriga partier" och som tidigare 
inte visats på kartor. De flesta kom
muner med relativt stort stöd för dessa 
partier fanns i Malmöhus län. I Sjöbo 
röstade var tionde röstberättigade på 
"Övriga partier", vilket ändå var min
dre än vid kommunfullmäktigvalen, 
där röstandelen var 33 procent. 

Election to the Riksdag in 1994 

Votes for Other Parties in per cent 
Mainly in the most southern parts of 
the country and three municipalities 
in Northern Sweden, voters preferred 
an alternative party. In Sjöbo, every 
tenth vote was cast for them. 
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Politisk segregation i Stockholmsområdet 
Kartan baseras på röstandelar i olika valdistrikt i Stockholm, 
och belyser den politiska segregationen i Stockholm. Stora 
ljusblå ytor på kartan är ofta mer glesbefolkade områden. 
Kartan visar att röstningsbeteendet i relativt stor omfattning 
kan variera i en och samma kommun. Huvudmönstret är 
emellertid att väljare i valdistrikten i den norra och nordöstra 
delen av Stockholmsområdet tenderar att rösta på traditio
nella högerpartier och att väljare i den södra och sydvästra 
delen av staden är mest benägna att rösta på de två 
vänsterpartierna. Ett exempel på politiskt segregerat boende 

i en enskild kommun är Sigtuna med ett område som domineras 
av moderatröster och ett annat där socialdemokraterna är i 
majoritet. 

Political segregation in Stockholm 
The map is based on the proportion of votes for electoral 
districts. It shows that voting behavior can differ to a very high 
degree in different municipalities. Nevertheless, the main 
pattern is that the northern and north eastern parts of Stockholm 
tend to vote for the right wing parties and the south and 
southwestern part for the left wing parties. 
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Politisk segregation i Göteborg (ovan) och 
Malmö (till vänster) 
Valdistrikten i norra Göteborg har som regel 
socialdemokratisk majoritet. Andra delar av Gö
teborgsområdet är mer blandade men domineras 
framför allt av högerröster. Även Malmö och 
dess grannkommuner karakteriseras av politisk 
segregation. I Skanör-Falsterbo-området fick 
moderaterna majoriteten av rösterna. 

Political segregation in Gothenburg (above) 
and Malmö (beside) 
Northern Gothenburg has mainly left wing 
voters. The others parts of the city are more 
mixed but dominated by right wing voters. The 
map of Malmö also shows how politically 
segregated the city is. 
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Summary 

In 1971 a unicameral system was introduced for the Riksdag, 
which consisted of 350 members. In 1976 the number of 
members changed to 349. Of the total number of 349 seats, 
310 are so-called fixed seats (fasta mandat), the number 
varying from 2 to 36 per constituency. The remaining 39 seats 
are extra seats (utjämningsmandat), which are distributed 
among the parties in order to give them a representation in the 
Riksdag equal to the proportion of votes in the whole country. 

These rules are applicable only to parties attaining 4 per 
cent or more of the total number of votes cast in the whole 
country. A party which has not reached that overall figure can 
be represented in the Riksdag if the party has obtained 12 per 
cent or more of the votes in any one constituency. The total 
number of constituencies is 29. 

Those entitled to vote are all Swedish citizens aged 18 or 
over on the day of the election and whose names are entered 
in the electoral register. Swedes residing abroad are permitted 
to vote on application, if they have been resident in Sweden 
at some time and also fullfil the conditions for voting. 

Elections to the Riksdag, County Councils and Municipal 
Councils took place on 18th September, 1994. This report 
gives detailed information about the number of persons 
entitled to vote, the number of votes cast and their distribution 
by political parties. The number of seats acquired by each 
party is also shown. 

Since 1991, the number of people entitled to vote and the 
number of voters at each type of elections, has increased. By 

international standards, the percentage of voters is high, that 
is, about 87 per cent of those entitled to vote at the election 
to the Riksdag. 

Distribution of seats by sex is more even than ever, since 
women received almost half of all seats at the Riksdag (48 per 
cent). 

Four parties increased their share of the votes at the 
election to the Riksdag in 1994, especially the Social Democrats 
but also the Left Party, Green Party, and Conservative Party. 
The left wing bloc, i.e. the Social Democrats and the Left 
Party, received the majority of votes. The Social Democrats 
alone had 45,3 per cent of all valid ballots. The Conservative 
Party, the second largest party, was supported by more than 
one fifth of the voters. Support to the remaining parties fell 
and the relatively new party called New Democracy suffered 
the heaviest loss. At the 1991 election, New Democracy 
showed a remarkable increase but, at the last election, its 
share of votes decreased rapidly to 1,2 per cent. 

Table 2 above shows the results in percentage terms for the 
whole country in 1994 and the preceding elections in 1991, 
1988,1985, and 1982. At the election to the Riksdag in 1985, 
the Centre party and the Christian Democrats worked together. 
Their name was the Centre Party. The list below shows the 
names which the parties have been given in the tables. 

Figures are presented by constituency and municipality for 
the elections to the Riksdag. 
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Partibeteckningar 
Party names 

m Moderata Samlingspartiet The Conservative Party 
c Centern The Centre Party 
fp Folkpartiet liberalerna The Liberal Party 
kds Kristdemokratiska Samhällspartiet The Christian Democrats 
mp Miljöpartiet De Gröna The Green Party 
nyd Ny Demokrati New Democracy 
s Arbetarepartiet Socialdemokraterna The Social Democrats 
v Vänsterpartiet The Left Party 
övr Övriga partier Other Parties 

Ordlista 
List of terms 

allmänna val general elections 
annat än other than 
antal number 
av of 
därav of which 

eller or 
efter by 
erhållna mandat seats received 
fasta mandat fixed seats 
fler än more than 

fördelade distributed 
församling parish 
förstagångsväljare entitled to vote for the first 

time 
förändring från change from 

giltig valid 
giltiga valsedlars fördelning distribution of valid ballot 

efter partier papers by party 
hela riket the whole country 
ingenting nothing 

kommun municipality 
kommunvis by municipality 
kvinnor women 
mandat seats 
med with 

ogiltig invalid 
olika different 
omyndiga wards of court 
parti party 
partibeteckning party name 

poströster postal votes 
procent per cent 
procentuell fördelning percentage distribution 
riksdagsval election to the Riksdag 
riksdagsledamöter Members of the Riksdag 

räknade counted 
röstande voters 
röstberättigade entitled to vote 
röster votes 
rösträttsålder voting age 

samtliga total 
summa total 
tillhöra belong to 
totalt total 
tre three 

typ av val type of elections 
två two 
upptagna i särskild listed in the special 

röstlängd electoral register 
utjämningsmandat extra seats* 

val election 
valda elected 
valdistrikt electoral district 
valkrets constituency 
vallokal polling station 

valkretsvis by constituency 
valsedlar ballot papers 
övriga partier other parties 

* Awarded to compensate imbalance in distribution. 
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Tabell 1 Historisk statistik över valåren 1910-1994 
Historical statistics of elections 1910-1994 



26 Tabell 1 (forts) 



27 
Tabell 2 Riksdagens sammansättning åren 1929-1994/95 

The composition of the Riksdag 1929-1994/95 
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Tabell 3 Röstberättigade vid riksdagsvalet 1994, valkretsvis 
Entitled to vote at the election to the Riksdag 1994, by constituency 
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Tabell 4 Riksdagsvalet 1994 valkretsvis. Röstberättigade, röstande och giltiga valsedlars fördelning efter partier 
Election to the Riksdag in 1994 by constituency. Those entitled to vote, voters and the distribution of valid ballot papers by party 
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Tabell 4 (Forts) 
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Tabell 5 Riksdagsvalet 1994 valkretsvis. I vallokal ej räknade poströster. Söndagspoströster 
Election to the Riksdag in 1994 by constituency. Postal votes that have not been counted at polling stations 
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Tabell 5 (Forts) 
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Tabell 6 Riksdagsvalet 1994 hela riket. Giltiga valsedlars fördelning efter partier med respektive 
utan i vallokal ej räknade poströster (söndagspoströster) 
Election to the Riksdag 1994, the whole country. Distribution of valid ballot 
papers by party including and excluding those postal votes that have not been counted at polling stations 



34 Tabell 7 Riksdagsvalet 1994 valkretsvis. Mandatfördelning efter partier 
Election to the Riksdag in 1994 by constituency. Distribution of seats by party 
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Tabell 8 Riksdagsvalet 1994 valkretsvis. Mandatfördelning efter partier och kön 
Election to the Riksdag in 1994 by constituency. Distribution of seats by party and sex 
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Tabell 9 Riksdagsvalet 1994 kommunvis. Procentuell fördelning 
Election to the Riksdag in 1994 by municipality. Percentage distribution 
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Tabell 9 (Forts) 
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Tabell 9 (Forts) 
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Tabell 9 (Forts) 
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Tabell 9 (Forts) 
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Tabell 9 (Forts) 
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Tabell 9 (Forts) 
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Tabell 9 (Forts) 
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Tabell 9 (Forts) 
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Tabell 9 (Forts) 
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Tabell 9 (Forts) 
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Tabell 10 Riksdagsvalet 1994 kommun-och valdistriktsvis Valkrets 01 Stockholms kommuns 
Election to the Riksdag in 1994 by municipality and by electoral district 
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Tabell 10 (Forts) Valkrets 01 Stockholms kommuns 
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Tabell 10 (Forts) Valkrets 01 Stockholms kommuns 
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Tabell 10 (Forts) Valkrets 01 Stockholms kommuns 
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Tabell 10 (Forts) Valkrets 01 Stockholms kommuns 
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Tabell 10 (Forts) Valkrets 01 Stockholms kommuns 
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Tabell 10 (Forts) Valkrets 01 Stockholms kommuns 



54 

Tabell 10 (Forts) Valkrets 01 Stockholms kommuns 
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Tabell 10 (Forts) Valkrets 01 Stockholms kommuns 
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Tabell 10 (Forts) Valkrets 01 Stockholms kommuns 
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Tabell 10 (Forts) Valkrets 01 Stockholms kommuns 
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Tabell 10 (Forts) Valkrets 01 Stockholms kommuns 
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Tabell 10 (Forts) Valkrets 01 Stockholms kommuns 
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Tabell 10 (Forts) Valkrets 01 Stockholms kommuns 
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Tabell 10 (Forts) Valkrets 02 Stockholms läns 
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Tabell 10 (Forts) Valkrets 02 Stockholms läns 
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Tabell 10 (Forts) Valkrets 02 Stockholms läns 
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Tabell 10 (Forts) Valkrets 02 Stockholms läns 
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Tabell 10 (Forts) Valkrets 02 Stockholms läns 
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Tabell 10 (Forts) Valkrets 02 Stockholms läns 
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Tabell 10 (Forts} Valkrets 02 Stockholms läns 
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80 

Tabell 10 (Forts) Valkrets 02 Stockholms läns 
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Tabell 10 (Forts) Valkrets 03 Uppsala läns 
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Tabell 10 (Forts) Valkrets 03 Uppsala läns 
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Tabell 10 (Forts) Valkrets 03 Uppsala läns 
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Tabell 10 (Forts) Valkrets 03 Uppsala läns 
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Tabell 10 (Forts) Valkrets 04 Södermanlands läns 
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Tabell 10 (Forts) Valkrets 04 Södermanlands låns 
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Tabell 10 (Forts) Valkrets 04 Södermanlands läns 
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Tabell 10 (Forts) Valkrets 04 Södermanlands läns 
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Tabell 10 (Forts) Valkrets 04 Södermanlands läns 
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Tabell 10 (Forts) Valkrets 05 Östergötlands läns 
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Tabell 10 (Forts) Valkrets 05 Östergötlands läns 
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Tabell 10 (Forts) Valkrets 07 Kronobergs läns 
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Tabell 10 (Forts) Valkrets 07 Kronobergs läns 
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Tabell 10 (Forts) Valkrets 08 Kalmar läns 



118 

Tabell 10 (Forts) Valkrets 08 Kalmar läns 
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Tabell 10 (Forts) Valkrets 12 Malmö kommuns 
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Tabell 10 (Forts) Valkrets 12 Malmö kommuns 
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Tabell 10 (Forts) Valkrets 12 Malmö kommuns 
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146 Tabell 10 (Forts) Valkrets 13 Malmöhus läns norra 



147 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 13 Malmöhus läns norra 



148 Tabell 10 (Forts) Valkrets 13 Malmöhus läns norra 



149 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 14 Malmöhus läns södra 



150 Tabell 10 (Forts) Valkrets 14 Malmöhus läns södra 



151 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 14 Malmöhus läns södra 



152 Tabell 10 (Forts) Valkrets 14 Malmöhus läns södra 



153 

Tabell 10 (Forts) Valkrets 14 Malmöhus läns södra 



154 Tabell 10 (Forts) Valkrets 14 Malmöhus läns södra 



155 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 14 Malmöhus läns södra 



156 Tabell 10 (Forts) Valkrets 15 Hallands läns 



157 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 15 Hallands läns 



158 Tabell 10 (Forts) Valkrets 15 Hallands läns 



159 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 15 Hallands läns 



160 Tabell 10 (Forts) Valkrets 15 Hallands läns 



161 

Tabell 10 (Forts) Valkrets 15 Hallands läns 



162 Tabell 10 (Forts) Valkrets 16 Göteborgs kommuns 
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Tabell 10 (Forts) Valkrets 16 Göteborgs kommuns 



168 Tabell 10 (Forts) Valkrets 16 Göteborgs kommuns 



169 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 16 Göteborgs kommuns 



170 Tabell 10 (Forts) Valkrets 16 Göteborgs kommuns 



171 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 16 Göteborgs kommuns 



172 

Tabell 10 (Forts) Valkrets 16 Göteborgs kommuns 



173 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 17 Bohusläns 



174 Tabell 10 (Forts) Valkrets 17 Bohusläns 



175 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 17 Bohusläns 



176 Tabell 10 (Forts) Valkrets 17 Bohusläns 



177 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 17 Bohusläns 



178 Tabell 10 (Forts) Valkrets 17 Bohuslåns 



179 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 17 Bohusläns 



180 Tabell 10 (Forts) Valkrets 17 Bohusläns 



181 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 18 Älvsborgs läns norra 



182 Tabell 10 (Forts) Valkrets 18 Älvsborgs läns norra 



183 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 18 Älvsborgs läns norra 



184 Tabell 10 (Forts) Valkrets 18 Älvsborgs läns norra 



185 

Tabell 10 (Forts) Valkrets 18 Älvsborgs läns norra 



186 Tabell 10 (Forts) Valkrets 18 Älvsborgs läns norra 



187 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 18 Älvsborgs läns norra 



188 Tabell 10 (Forts) Valkrets 18 Älvsborgs läns norra 



189 

Tabell 10 (Forts) Valkrets 19 Älvsborgs läns södra 



190 Tabell 10 (Forts) Valkrets 19 Älvsborgs läns södra 



191 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 19 Älvsborgs läns södra 



192 Tabell 10 (Forts) Valkrets 19 Älvsborgs läns södra 



193 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 19 Älvsborgs läns södra 



194 Tabell 10 (Forts) Valkrets 20 Skaraborgs läns 



195 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 20 Skaraborgs läns 



196 Tabell 10 (Forts) Valkrets 20 Skaraborgs läns 



197 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 20 Skaraborgs läns 



198 Tabell 10 (Forts) Valkrets 20 Skaraborgs läns 



199 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 20 Skaraborgs läns 



200 Tabell 10 (Forts) Valkrets 20 Skaraborgs läns 



201 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 20 Skaraborgs läns 



202 Tabell 10 (Forts) Valkrets 21 Värmlands läns 



203 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 21 Värmlands läns 



204 Tabell 10 (Forts) Valkrets 21 Värmlands läns 



205 

Tabell 10 (Forts) Valkrets 21 Värmlands läns 



206 Tabell 10 (Forts) Valkrets 21 Värmlands läns 



207 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 21 Värmlands läns 



208 Tabell 10 (Forts) Valkrets 21 Värmlands läns 



209 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 21 Värmlands läns 



210 Tabell 10 (Forts) Valkrets 22 Örebro läns 



211 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 22 Örebro läns 



212 Tabell 10 (Forts) Valkrets 22 Örebro läns 



213 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 22 Örebro läns 



214 

Tabell 10 (Forts) Valkrets 22 Örebro läns 



215 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 22 Örebro läns 



216 Tabell 10 (Forts) Valkrets 22 Örebro läns 



217 

Tabell 10 (Forts) Valkrets 22 Örebro läns 



218 Tabell 10 (Forts) Valkrets 23 Västmanlands läns 



219 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 23 Västmanlands läns 



220 Tabell 10 (Forts) Valkrets 23 Västmanlands läns 



221 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 23 Västmanlands läns 



222 Tabell 10 (Forts) Valkrets 23 Västmanlands läns 



223 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 23 Västmanlands läns 



224 Tabell 10 (Forts) Valkrets 24 Kopparberg läns 



225 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 24 Kopparberg läns 



226 

Tabell 10 (Forts) Valkrets 24 Kopparberg lins 



227 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 24 Kopparberg läns 



228 Tabell 10 (Forts) Valkrets 24 Kopparberg läns 



229 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 24 Kopparberg läns 



230 Tabell 10 (Forts) Valkrets 24 Kopparberg läns 



231 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 24 Kopparberg läns 



232 Tabell 10 (Forts) Valkrets 25 Gävleborgs läns 



233 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 25 Gävleborgs läns 



234 

Tabell 10 (Forts) Valkrets 25 Gävleborgs läns 



235 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 25 Gävleborgs läns 



236 Tabell 10 (Forts) Valkrets 25 Gävleborgs läns 



237 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 25 Gävleborgs läns 



238 Tabell 10 (Forts) Valkrets 25 Gävleborgs läns 



239 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 26 Västernorrlands läns 



240 Tabell 10 (Forts) Valkrets 26 Västernorrlands läns 



241 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 26 Västernorrlands läns 



242 Tabell 10 (Forts) Valkrets 26 Västernorrlands läns 



243 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 26 Västernorrlands läns 



244 Tabell 10 (Forts) Valkrets 26 Västernorrlands läns 



245 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 26 Västernorrlands läns 



246 

Tabell 10 (Forts) Valkrets 27 Jämtlands läns 



247 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 27 Jämtlands läns 



248 Tabell 10 (Forts) Valkrets 27 Jämtlands läns 



249 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 27 Jämtlands läns 



250 Tabell 10 (Forts) Valkrets 27 Jämtlands läns 



251 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 28 Västerbottens läns 



252 Tabell 10 (Forts) Valkrets 28 Västerbottens läns 



253 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 28 Västerbottens läns 



254 Tabell 10 (Forts) Valkrets 28 Västerbottens läns 



255 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 28 Västerbottens läns 



256 

Tabell 10 (Forts) Valkrets 28 Västerbottens läns 



257 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 28 Västerbottens läns 



258 Tabell 10 (Forts) Valkrets 28 Västerbottens läns 



259 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 29 Norrbottens läns 



260 Tabell 10 (Forts) Valkrets 29 Norrbottens läns 



261 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 29 Norrbottens läns 



262 

Tabell 10 (Forts) Valkrets 29 Norrbottens läns 



263 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 29 Norrbottens låns 



264 Tabell 10 (Forts) Valkrets 29 Norrbottens läns 



265 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 29 Norrbottens läns 



266 Tabell 10 (Forts) Valkrets 29 Norrbottens läns 



267 
Tabell 10 (Forts) Valkrets 29 Norrbottens läns 
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