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Gudrun Schyman ses 
här som en isolerad 
satellit, eftersom hon 
inte skriver motioner 
tillsammans med 
andra. 
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Vänster Höger

Antal politiker

Sådana är politikerna – egentligen

100% vänster
Rolf Olsson

99% vänster
Tasso Stafilidis

51% vänster
Fredrik Reinfeldt 

Socialdemokraterna 
behöver inte särskilt 
många brobyggare på 
grund av det fasta 
samarbetet med 
stödpartierna. Det gör 
att de mycket få 
brobyggare som 
partiet har blir extra 
viktiga.

Tasso Stafilidis 
tillhör vänster- 
partiets 
vänsterfåra. 
Ändå är han 
den som knyter 
flest kontakter 
utåt.

Miljöpartiet saknar 
helt brobyggare. 

Var står politikerna politiskt? Genom att analysera voteringarna i 
riksdagen får man fram en ideologisk skala. Den baseras på 
omröstningsmönster. Ofta frånvarande politiker hamnar i den 
politiska mitten, vilket är moderatledaren Reinfeldts öde. 
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Sören Wibe hamnar 
bland de borgerliga. 
Det beror på att han 
bara har skrivit en 
motion, tillsammans 
med en centerpartist.

Kvadraternas 
storlek anger 
brobyggarnas 
betydelse. 

Ju kraftigare streck 
mellan ledamöterna, 
desto fler motioner 
har de skrivit 
gemensamt. Det 
ljusaste strecket står 
för 1 motion, det 
kraftigaste 70. Maria

Wetterstrand

Karin
Svensson Smith

Partiernas brobyggare
De sociala och ideologiska nätverken 
i riksdagen framträder när man 
studerar hur ledamöterna 
skriver motioner 
tillsammans. En person 
som skriver en motion 
med en ledamot från ett 
annat parti är en 
brobyggare.

0% vänster
Carl-Erik Skårman

Karin Svensson Smith 
motionerar mycket mer 
med andra än Gudrun 
Schyman. Ändå fick 
Schymans avhopp från 
v större uppmärk- 
samhet än Svensson 
Smiths.

En ruta är en riksdagsledamot

Statistiken har tagits fram 
genom att låta en dator behandla 
900 omröstningar i riksdagen 
mellan 2005 och 2006.

MORGONDAGENS POLITIK kommer inte bara att analyseras av experter och bloggare – utan 
också granskas av mjukvara som visar hur riksdagsledamöterna egentligen agerar. 
Anders Sandberg från tankesmedjan Eudoxa presenterar i dag hur ny visualiseringsteknik 
enkelt avslöjar mönster som experterna missar. Utvecklingen leder till att allmänheten nu 
får bättre insyn i politiken.

Vänsterpartist MiljöpartistSocialdemokrat Avhoppare ModeratKristdemokratFolkpartistCenterpartist

• Nästan all variation inom svensk politik 
beror på spelet regering–opposition.
• Blockpolitiken är fyrdelad: s, mp–v, m 
samt ett block för övriga borgerliga partier. 
• Vi får en åsiktsmässig enpartistat år 
2020 om partierna fortsätter att närma sig 
varandra i samma takt som nu. 

Studien visar också att:

SvD.se/brannpunkt9
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Sanningen om politiken avslöjas


