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Abstract 

Bachelor essay in political science by Patrik Renberg spring term 2017. 

Supervisor: Mikael Granberg 

Coalition or Collision: A Case Study About Bipartisan Coalitions and Representative Democracy 

in a Swedish Municipality 

 

The political scene in Swedish municipalities has recently had a dramatic change and the political system 

has become more fragmented with many new and local political parties. This increased fragmentation, 

together with a more apparent aspiration of a political majority in the municipalities, creates a situation 

where the forming of coalitions gets increasingly more difficult. After the 2014 elections, 101 bipartisan 

majorities were created, and now more than one third of the municipalities in the country consist of 

bipartisan coalitions. 

This is a qualitative essay based on personal interviews. The purpose of the essay is studying and 

understanding bipartisan coalitions in a Swedish municipality. The purpose is also to understand how 

politicians in municipalities reason with- and relate to representative democracy, and how it is effected by 

the bipartisan coalition. 

The result of the study shows that all of the politicians has a clear preference to the future and leans toward 

the conditions that the mandate model entails. The politicians do not focus a lot on previous work and 

responsibility. Instead, they view ideologies, values and election promises as most prominent. The 

bipartisan coalition has been very difficult for the parties involved, and it has caused severe consequences. 

There has been a lot of tension between the parties in the majority, and it has been most difficult to form 

policies that any of the parties are happy with 
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1. Inledning 

1.1 Ämnesval och problembild 

Kommunerna i landet spelar en stor roll i medborgarnas liv och samhället. De ansvarar för en väsentlig 

del av de välfärdstjänster som kommuninvånarna utnyttjar. Allt från hemtjänst, förskola, infrastruktur och 

sophämtning är kommunerna ansvariga för. Även miljöfrågor är ämnen som kommuner förvaltar.1 

Kommunerna har alltså en betydande roll i Sveriges välfärdssamhälle, men också den svenska ekonomin. 

Kommunsektorerna i landet stod för mer än 20 procent av BNP, vilket är mycket högre än majoriteten av 

andra europeiska länder.2  

De svenska medborgarna har också blivit mer aktiva vid kommunval; Sveriges kommuner och landsting 

(SKL) skriver i sin rapport 310 val att från valet 2002 till 2014 så har antalet röstande i kommunval stigit 

med 4,9 procent; från 77,9 procent till 82,8 procent.3 

Samtidigt har styrningen i den kommunala politiken och partisystemen blivit allt mer fragmenterat och 

komplex. Skillnaderna mellan den formella kommunlagen och de mer informella kutymerna och 

sedvänjorna i kommuner blir allt starkare och tydligare.4 Kommunstyrelsen kallas ibland ”kommunens 

regering”, men den skiljer sig från den nationella regeringsuppbyggnaden som sätts samman av 

majoriteten i riksdagen. Kommunstyrelsen representeras av ledamöter från alla partier som får ett 

proportionerligt antal tilldelade medlemmar beroende på hur många platser de har i kommunfullmäktige.5 

Detta system kallas ibland för ”kvasi-parlamentariskt”, och i det kvasi-parlamentariska blir bland annat 

ordförande i kommunstyrelsen vald av majoriteten i kommunfullmäktige.6 

Partisystemet i Sverige har på både kommunal nivå och riksnivå en stark relation till ”vänster-höger-

dimensionen”.7 I SVT:s valundersökning 2014 fick väljarna möjligheten att på egen hand placera sig på 

en vänster-högerskala som visar att blockpolitiken har ett starkt fäste i svensk politik. Majoriteten av de 

rödgröna väljarna anser sig vara vänster, medan majoriteten av alliansväljarna höger.8 Från början av 

1900-talet har grunden i partisystemet varit fem partier; Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. I slutet av 1900-talet så introducerades två nya partier, 

Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Några år senare kom Sverigedemokraterna in i Sveriges riksdag och 

                                                           
1 Montin, S & Granberg, M, Moderna kommuner, s. 7. 
2 Bäck, H, O Erlingsson,G & Larsson,T, Den svenska politiken, s.207f. 
3 SKL, 310 val, s. 7 
4 Karlsson, D & Gilljam, M, Den lokala demokratins utmaningar, s.23. 
5 Montin, S & Granberg, M, Moderna kommuner, s. 40. 
6 Bäck, H, O Erlingsson, G & Larsson, T, Den svenska politiken, s.209. 
7 Bäck, H, O Erlingsson, G & Larsson, T, Den svenska politiken, s.209. 
8 Valu 2014, s. 27ff. 
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efter valet 2014 har partiet politiska representanter i totalt 285 kommuner, samtidigt som Feministiskt 

Initiativ fick mandat i 13 olika kommunfullmäktige.9  

Förr var det inte ovanligt med samverkan över de politiska blocken. Snarare var ofta inställningen att 

försöka komma överens och inte fastna i majoriteter. Men statsvetaren David Karlsson skriver att nu är 

normen i kommuner att etablera en uttrycklig och utpräglad majoritet som är hållbar en hel mandatperiod. 

Efter nya partiers introduktion till den kommunala politiken och lokala partiers närvaro har komplexa 

politiska förhållanden skapats. Dessa förhållanden har därmed vid flertalet tillfällen orsakat utvägar som 

gått utanför de traditionella politiska blocken. Den tidigare trenden av ett brett samarbete har alltså skiftats 

mot en eftersträvan av att istället kunna skapa en bestämd majoritet, samtidigt som det blivit allt svårare 

att faktiskt forma majoriteter.10  

Bevis på fragmenteringen i kommuner är att efter valet 2010 hade 174 icke-riksdagspartier mottagit 514 

platser i 145 kommunfullmäktige, och efter 2014 så har totalt 181 icke-riksdagspartier mottagit 539 platser 

i kommunfullmäktige i 142 kommuner. Många av dessa partier är så kallade ”lokala partier”, och antalet 

partier som är kopplade till en viss region har blivit allt vanligare. De företräds i både större som mindre 

kommuner.11 

Kommunernas fullmäktige blir således allt mer fragmenterad då också fler lokala partier har fått mandat i 

kommunernas finrum. Den ökade fragmenteringen leder till svårigheter att skapa majoriteter och strävan 

efter majoriteter tillsammans med en ökande fragmentering leder till blocköverskridande koalitioner. 

Partier som sitter i ensam majoritet är inte vanligt förekommande. Efter valet 2014 skapades 101 

blocköverskridande majoritetsstyren, en siffra som tidigare aldrig varit så hög. Mer av en tredjedel av 

kommunerna i landet består nu av majoriteter som gått över blockgränserna. Med blocköverskridande 

koalitioner menas samarbeten där minst ett parti från alliansen och ett parti från antingen 

Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet utgör en del av koalitionen. Lokala partier och Miljöpartiet kan 

både vara en del av en alliansmajoritet, vänstermajoritet eller i en majoritet som sträcker sig över blocken. 

Detta leder till att koalitionerna i kommunerna ser olika ut i landet, där vissa styrs av rödgröna partier, 

medan andra kommuner har koalitioner beståendes av partier från högerblock som vänsterblock. 

Relationen mellan politiken i kommuner och på nationell nivå visar därmed tecken på avvikelser. 12  

                                                           
9 Bäck, H, O Erlingsson, G & Larsson, T, Den svenska politiken, s.209. 
10 Karlsson, D, Att forma politiska majoriteter – lärdomar från kommunerna, RJ 2014. 
11 SKL, 310 val, s. 16. 
12 Bäck, H, O Erlingsson, G & Larsson, T, Den svenska politiken, s. 209ff. 
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Denna tabell från SKL:s rapport 310 val visar hur det politiska livet förändrats genom tiden och efter valet 

2014. Det har skett en förändring från samlingsstyren i kommuner till blocköverskridande koalitioner. 

Detta kan förklaras i och med att partipolitiseringen har blivit allt vanligare i kommuner. 

Koalitionsbyggandet har utvecklats från att 1974 varit obefintligt till att 1995 blivit allt vanligare. 2014 

blev koalitionsstyren över blocken den mest förekommande sortens styre.13 

Svensk politik i kommuner är i relation till utländska motsvarigheter markant partipolitiserad. I en 

europeisk undersökning studerades politiker som sitter i kommunfullmäktige i 16 europeiska länder. 93 

procent av tillfrågade svenska politiker i kommuner menade bland annat att utföra sitt egna partis politiska 

program är ett viktigt uppdrag för ledamöterna. Detta är en siffra som inga andra europeiska politiker kom 

upp till, och jämfört med dem så har de svenska kommunala representanterna en stark tilltro till den 

representativa demokratin där partierna står i fokus med en stabil majoritet.14 

Kommuners självstyrelse och decentralisering i Sverige har ofta försvarats och beskrivits som ”en av 

hörnstenarna i den svenska demokratin.15 Den representativa demokratin har också en stark förankring i 

Sverige. Politiker i kommuner i Sverige har generellt sett en väsentligt positiv bild av den representativa 

demokratin som utgår ifrån en stark partikultur. 88 procent av lokala politiker anser att det är kommunvalet 

som ska vara den centrala utgångspunkten för hur den kommunala politiken ska utformas. Den allmänna 

                                                           
13 SKL, 310 val, s.42. 
14 Karlsson, D & Gilljam, M, Den lokala demokratins utmaningar, s.24ff. 
15 Bäck, H, O Erlingsson, G & Larsson, T, Den svenska politiken, s. 203. 
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synen på svensk politik är att på riksnivå så är politiken mer ett område för den representativa demokratin 

och att på kommunnivå fokuseras det mer på deltagardemokratisk verksamhet. Men studier visar att 

politiker i svenska kommuner lutar sig minst lika mycket åt den representativa demokratin som politikerna 

på riksnivå. I jämförelse med andra europeiska kommuner så toppar svenska kommunpolitiker listan på 

synen att kommunval ska vara det mest centrala för den politiska formningen. 67 procent av de europeiska 

kommunpolitikerna ansåg det jämfört med de 88 procenten i Sverige. De svenska politikerna är samtidigt 

mer kritiska mot den mer deltagardemokratiska demokratisynen. 49 procent av de tillfrågade ansåg att 

kommuninvånarna ska vara mer aktiva i formandet av politiken och detta kan jämföras med de europeiska 

politikerna där 67 procent ville se mer aktiva kommuninvånare.16 

Karlsson och Gilljam skriver att den representativa demokratin bygger på att partierna i samhället skapar 

politiska valmöjligheter, och att de politiker som sedan röstas fram representerar de åsikter och idéer som 

urskilde dem från de andra politikerna.17 Partier som är utpräglade som olika är något att sträva efter då 

olikheter och skillnader mellan partierna gör det enklare för befolkningen att göra välavvägda val.18 I 

Sverige finns attityden att politiker ska följa det program och idéer som partiet format, och partierna är 

också i kommuner avsevärt delaktiga i den demokratiska utformningen.19 

Det är vid valen som väljarna har möjligheten att utkräva ansvar av de politiker för det jobb som de tidigare 

har utfört. Denna syn på den representativa demokratin att väljarna i efterhand kan uttrycka sina åsikter 

kallas för sanktionsmodellen. Men vid valen kan medborgarna också informera sig om de olika 

partiprogrammen och därefter rösta fram de representanter som de anser motsvarar deras åsikter bäst. 

Detta perspektiv som mer fokuserar på framtiden kallas för mandatmodellen.20 Dessa modeller kommer 

att förklaras mer ingående i teorikapitlet. 

Den ökande fragmentiseringen och attityderna till ett starkt majoritetsstyre har alltså gjort att fler 

blocköverskridande koalitioner har bildats. Samtidigt är det bra om att det i en representativ demokrati 

finns tydliga politiska skillnader mellan partierna. Men med blocköverskridande koalitioner riskeras 

partiernas möjligheter att få ut sin egna politik, och på samma sätt blir det svårare att redovisa vilka partier 

och politiker som ligger bakom vilka beslut.  

 

                                                           
16 Karlsson, D & Gilljam, M, Svenska politikers demokratisyn, s. 74ff. 
17 Karlsson, D & Gilljam, M, Politikerna och flernivåsystemet, s. 259. 
18 Karlsson, D & Gilljam, M, Politikerna och flernivåsystemet, s. 278. 
19 Karlsson, D & Gilljam, M, Partier, representationsprinciper och bilderna av den svenska demokratin, s. 281. 
20 Oscarsson, H, Demokratitrender, s.12f. 
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1.2 Syfte 

Denna uppsats syfte är att studera och förstå kommunalt formade blocköverskridande koalitioner. Den gör 

så genom att med hjälp av en fallstudie förstå hur politiker i kommuner resonerar kring den representativa 

demokratin, hur den påverkas av blocköverskridande styren, samt hur politikerna förhåller sig till mandat- 

och sanktionsmodellen.   

1.3 Forskningsfrågor 

För att kunna uppfylla uppsatsens syfte och konkretisera studien har jag valt att formulera dessa 

forskningsfrågor: 

1. Vilka attityder har politikerna på Hammarö kommun till majoriteter? 

2. Hur har fragmenteringen påverkat koalitionsförhandlingarna på Hammarö kommun? 

3. Påverkar blocköverskridande koalitioner den representativa demokratin på Hammarö? 

4. Vilka attityder har politikerna i Hammarö kommun på de förutsättningar som mandatmodellen 

kräver angående tydliga politiska alternativ, respektive sanktionsmodellen och synen på ansvar? 

5. Finns det skillnader på synen på den representativa demokratin och blocköverskridande koalitioner 

mellan partierna som sitter i majoritet och de partier som är i opposition på Hammarö? 

1.4 Urval och avgränsningar 

David Karlsson och Mikael Gilljam skriver att för att begripa och ha förståelse för hur den representativa 

demokratin uttrycks i Sverige, är det viktigt att studera de politiker som blivit framröstade av befolkningen. 

Det är viktigt att undersöka hur deras tankesätt ser ut, vilket ansvar de anser att de har som politiker och 

hur de ser på sina relationer till medborgarna och till andra politiker.21 Denna studie av Hammarö bidrar 

till en ökad förståelse i hur politikerna tänker för att på så sätt gestalta deras synsätt och förstå varför de 

agerar som de gör. 

Hanna Bäck skriver i sin doktorsavhandling ”Explaining Coalitions” om hennes viktigaste kriterier vid 

val av politiker som ska intervjuas. Hon intervjuade en högt uppsatt politiker i varje parti som var 

representerade i kommunfullmäktige. Detta eftersom det då är troligt att dessa politiker var med vid 

koalitionsförhandlingarna, och att de därmed var med vid de beslut som togs som ledde till att 

koalitionerna formades på det sätt som de gjorde.22  

                                                           
21 Karlsson, D & Gilljam, M, Att studera politiker, s9f. 
22 Bäck, H, Explaining Coalitions, s. 137. 
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Denna studie har haft liknande tänkesätt och har därmed intervjuat 4 politiker i Hammarö kommun som 

är högt uppsatta i sina respektive partier och samtliga var med i koalitionsförhandlingarna.  

Enligt Bernard Manin, Adam Przeworski och Susan C. Stokes ska:” Indeed, any reasonable understanding 

of representation must include the opposition”.23  Därför intervjuades både politiker från majoriteten och 

politiker från oppositionen. 

Att svenska kommunpolitiker har sådan hög tilltro till den representativa demokratin och att de anser att 

det är just kommunvalet som ska vara det centrala för medborgarnas deltagande gör att denna studie 

kommer att fokusera på just representativ demokrati och dess idealtyp valdemokrati. 

Studier av kommuner är viktiga eftersom de är så centrala i den svenska välfärdsstaten, och därmed också 

viktiga för medborgarnas liv. Det har också, som tidigare nämnt, skett en intressant politisk förändring 

med många blocköverskridande koalitioner i kommuner.  

Mycket av tidigare koalitionsforskning bygger på koalitioner på nationell nivå och är till mestadels 

kvantitativ. 24 Den här studien kommer istället bidra med en kvalitativ studie på lokal nivå.  

1.4.1 Hammarö kommun 

Studien kommer att fokusera på politiker på Hammarö kommun som är en kommun belägen i södra 

Värmland med ett invånartal på dryga 15 000.25 Mellan 2010 och 2014 styrdes Hammarö med en blågrön 

majoritet med allianspartierna och Miljöpartiet. Efter valet 2014 fick inget block någon politisk 

majoritet.26  

Efter nästan tre veckor efter valet hade det ännu inte kommit förslag på hur kommunen skulle styras.27 

Sedan kom uttalandet från Socialdemokraterna som sa att de skulle bilda en blocköverskridande koalition 

med Vänsterpartiet och Centerpartiet som alltså hoppade av den tidigare koalitionen som de var del av för 

att istället gå med i den nya koalitionen. Detta gör att denna blocköverskridande koalition tillsammans har 

16 mandat av totalt 31 i kommunfullmäktige.28  Socialdemokraterna och Moderaterna är de största 

partierna med 13 respektive 6 mandat i fullmäktige. De resterande 6 partierna har två mandat var. Efter 

valet 2014 tappade Moderaterna 2 mandat och Kristdemokraterna 1 mandat. Sverigedemokraterna, 

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna fick istället ytterligare ett mandat vardera.29 

                                                           
23 Manin, B, Przeworski, A & Stokes, S, Elections and Representation, s.48. 
24 Bäck, H, Explaining Coalitions, s.2. 
25 https://www.hammaro.se/Pavarka/Om-Hammaro/ 
26 Forselius-Peterson, L, Moderaterna vill ha öppna dörrar för alla, VF 2014, s. 10. 
27 Sjögren, K, Besked dröjer om ny Hammarömajoritet, VF 2014, s. 9. 
28 Schmidt, M, Maktskifte på Hammarö, VF 2014, s. 4. 
29 www.Valmyndigheten.se 
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Hammarö är alltså intressant att studera eftersom det är ett fall av hur en kommun har förändrats från att 

innan 2014 varit en blågrön koalitionsstyrd kommun till att efter valet 2014 blivit en blocköverskridande 

styrd kommun. 

1.5 Tidigare forskning 

Hanna Bäcks doktorsavhandling från 2003; Explaining Coalitions är en studie som citeras flitigt i 

koalitionsstudier i kommunsammanhang. Många koalitionsforskare fokuserar på politik på nationell 

nivå30, men Bäck tog teorierna till den kommunala. Bäck grundar sin avhandling på koalitionsteorier som 

uppkom redan på 60-talet, och dessa teorier är mycket aktörskoncentrerade och grundade sin politikersyn 

inom Rational Choice-skolan. De tidiga koalitionsteoretikerna, som William Riker, John von Neumann 

och Oskar Morgenstern menade att politiker och partier endast kräver prestige, makt och är vad som kallas 

”office-seekers”. De ansåg att politiker formar koalitioner för att få platsen som majoritetsstyrande. Det 

tog inte lång tid innan andra koalitionsteoretiker, exempelvis Robert Axelrod och Abram De Swaan, 

försökte motbevisa den teorin och hitta andra alternativ och förklaringar till varför koalitioner skapas. 

Dessa teoretiker menade istället att koalitioner är en konsekvens av att politiker och partier har en vilja att 

kunna påverka, och denna vilja spelar en stor roll vid formandet av koalitioner. Dessa politiker är ”policy-

seekers”. De bildar koalitioner för att kunna implementera sina politiska idéer.31 Bäck kom fram till att 

politikerna var både policysökande och officesökande, men att de också påverkades av viljan att få så 

många röster som möjligt.32 Hon använde sig mestadels av enkäter men utförde också till vis del intervjuer, 

och hennes användning och resonemang av intervjuerna är något som inspirerat denna studie. 

David Karlsson och Mikael Gilljam har också studerat politiken och demokratin på kommunal nivå och 

har två gånger utfärdat vad som kallas för Kommun och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) 

2008 och 2012. Undersökningen grundas på en enkät som skickades ut till representanter i de olika 

fullmäktigena. Enkäterna tar upp frågor som bland annat synen på demokrati, men även mer sakfrågor 

inom politik. Resultatet från dessa enkäter redovisades i problembilden och är också relevant eftersom den 

enligt författarna själva är: ”…de främsta i sitt slag i världen”.33 Studien hade med internationella mått en 

hög svarsfrekvens och det gör det enligt författarna möjligt att göra bra analysarbeten.34  

Det har även gjorts internationella studier och jämförelser på kommunpolitikers syn på demokrati. I 

studien Municipal Assemblies in European Local Governance (MAELG), skickades det mellan 2007 till 

                                                           
30 Bäck, H, Explaining Coalitions, s.2. 
31 Bäck, H, Explaining Coalitions, s. 4ff. 
32 Bäck, H, Explaining Coalitions, s. 182. 
33 Karlsson, D & Gilljam, M, Partier, representationsprinciper, och bilderna av den svenska demokratin, s. 298. 
34 Karlsson, D & Gilljam, M, Att studera politiker, s. 16f. 
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2009 ut enkäter till kommunpolitiker i kommuner med ett invånarantal på minst 10 000 i totalt 16 

europeiska länder. I enkäterna frågades det bland annat om kommunpolitikernas attityder till val, partier 

och medborgarnas deltagande i politiken. Resultatet visade att svenska kommunpolitiker hade en klart 

positiv syn angående kommunval och att det är valet som ska påverka hur politiken ska se ut. Bara 49 

procent såg en mer deltagardemokrati med medborgarna som något positivt. Gällande den pessimistiska 

synen på deltagardemokratin var det bara Belgien och Nederländerna som hade lägre tilltro till 

medborgarnas delaktighet i politiken.35 

Även Sveriges kommuner och landsting (SKL) har kartlagt och fört statistik från de olika valen som 

gjordes 2014.36 Deras studie 310 val har varit en bra tillgång och fungerat som sekundärdata och grund 

till en verklighetsbeskrivning över hur det politiska landskapet har förändrats över tid.  

Mycket av den tidigare forskningen har alltså varit kvantitativ och enkätbaserad. Därför var det väldigt 

välkomnande att Johan Wänströms på Linköpings universitet skrev en rapport om just den kommunala 

styrningen och koalitioner i kommuner. Wänström skrev en intervjubaserad studie om demokratin på 

kommunnivå. Han intervjuade 40 politiker och tjänstemän tidigt under denna mandatperiod och han 

nämner hur valet 2014 ”skapade ett nytt parlamentariskt landskap” med rekordmånga blocköverskridande 

koalitioner, och att detta har skapat en till viss del ”ny forskningskontext”. Wänström skriver också att det 

finns en önskan av ytterligare studier om den situationen som uppstår vid blocköverskridande koalitioner, 

då dessa aldrig tidigare varit så förekommande som de är nu. Rapportens avsikt var att beskriva problem 

och potentiella möjligheter som har formats på grund av de blocköverskridande koalitionerna.37 Resultatet 

som uppnås i Wänströms studie är att de intervjuade politikerna var förvånade över att skillnaderna mellan 

politikerna och partierna var mindre och färre än vad de tidigare trott och att det inte fanns något sorts 

underlag för att kommunernas blocköverskridande styrning hade påverkats speciellt negativt.38 

1.6 Disposition 

I detta kapitel har alltså problembild, syfte och tidigare forskning presenterats. I kapitel två kommer den 

teoretiska utgångspunkten att redovisas för att sedan uppföljas av en diskussion om metod. I 

metoddiskussionen görs reflektioner angående validitet, reliabilitet och operationalisering. Den etiska 

aspekten kommer också att tas upp. I det tredje kapitlet presenteras de intervjuade politikerna och 

innehållet i de intervjuer som har genomförts och i kapitel fyra redogörs studiens slutsatser.  

                                                           
35 Karlsson, D & Gilljam, M, Svenska politikers demokratisyn, s. 78f. 
36 SKL, 310 val. 
37 Wänström, J, Kommunal styrning och koalitionsbildning i ett nytt parlamentariskt landskap, s. 7ff. 
38 Wänström, J, Kommunal styrning och koalitionsbildning I ett nytt parlamentariskt landskap, s.46f. 
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2. Teori och metod 

2.1 Representativ demokrati 

”Representing […] means acting in the interest of the represented, in a manner responsive of them”.39 

Detta är den amerikanske statsvetaren Hanna Pitkins definition av politisk representation, och hon menade 

att det är politikernas agerande som är det väsentliga, inte de karaktärsdrag- eller vilken bakgrund de har. 

Politikerna ska agera i väljarnas intresse. Pitkin menade att politikerna och de som representerar en grupp 

människor måste ha en mottaglig attityd som är öppen för medborgarnas respons och deras kritik av olika 

politiska förslag.40 Denna attityd innefattar också att det ska finnas en diskussion mellan medborgarna och 

politikerna. Det räcker inte för representanterna att uppmärksamma och inse de åsikter som befolkningen 

har. För att kunna ha en mottaglig attityd krävs att politikerna tydligt kan klargöra de ställningstaganden 

som de grundar sin politik på.41  

Pitkin företräder således en så kallad åsiktsrepresentativitet som är det ledande perspektivet i den klassiska 

representativa demokratin. Åsiktsrepresentativiteten innebär rent teoretiskt att en kommuns fullmäktige 

enbart skulle kunna vara fylld med manliga politiker över 65 och det skulle anses vara okej, så länge deras 

åsikter representerar befolkningen och skiljer sig åt på samma sätt som åsikterna bland väljarna skiljer sig 

åt.42 Detta är något som professorn Anne Phillips ifrågasätter som istället förespråkar det som kallas för 

social representativitet.43 Hon menar att politikerna endast kan representera sina väljare ”på riktigt” när 

det gäller politiska frågor som debatterades innan valet. När frågor uppstår som innan valet inte hade 

nämnts, måste politikerna luta sig mot sitt eget förstånd och förutfattade meningar. Det är samtidigt 

omöjligt för politikerna att just innan val debattera alla frågor som kommer att tas upp under 

mandatperioden. Phillips påstår därmed att:  

”Whether these candidates are male or female, black or white, recent or long-ago migrants, can then 

become of major significance.”44  

Det som hon menar är att politikerna får via sitt mandat en viss självständighet, och därför har det en 

väsentlig betydelse över vilka politikerna faktiskt är. Det är inte bara viktigt att åsikterna speglar 

befolkningen, utan också själva fördelningen över vilka som är politiker. Politikerna borde motsvara 

befolkningen i exempelvis form av att det finns lika många kvinnor i fullmäktige som i kommunen. Det 

                                                           
39 Pitkin, H, The Concept of Representation, s.209. 
40 Esaiasson, P, Vad menas med folkviljans förverkligande? s.41. 
41 Esaiasson, P, Vad menas med folkviljans förverkligande? s. 49. 
42 Rohdén, H, Arbetstidsförkortning – en fråga om klass och kön, s. 113. 
43 Esaiasson, P, Vad menas med folkviljans förverkligande?, s. 42. 
44 Phillips, A, The Politics of Presence, s. 43. 
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är viktigt att minoritetsgrupper representeras av politiker i själva beslutsprocessen.45 Det är också i den 

sociala representativiteten som kravet på kvotering finns.46   

Själva kärnan av den representativa demokratin utgörs av tanken att befolkningens föreställningar och 

idéer representeras av politikerna som har röstats fram.47 I boken Demokratins mekanismer skriver 

författarna om valdemokrati som är en idealtyp av representativ demokrati.48 Valdemokrater menar att det 

är medverkan i val som är det mest centrala och rättvisa formen av politiskt deltagande för att kunna få ut 

väljarnas åsikter och idéer i politiskt handlande.49 Innebörden av valdemokrati är att efter valet så ska 

medborgarna vara mer inaktiva och därmed låta de valda hantera politiken. Medverkan i val anses vara 

den mest vanliga sortens aktivism som människor utövar.50 Valdemokrater vill alltså inte ge medborgarna 

en allt för stor roll bortsett från valdagen. För att kunna influera samhället och politiken på bästa sätt är 

det alltså medborgarnas uppgift att på valdagen välja mellan politiska partier som tävlar mot varandra för 

medborgarnas röster.51  

Det finns två huvudsakliga förhållningssätt inom valdemokratin för hur medborgarna har möjligheter och 

hur de ska utnyttja dessa för att forma den politik som valda representanter ska framföra. Dessa kallas för 

mandat- och sanktionsmodellen.52  

De grundbultar som valdemokrati lutar sig mot är ansvarsutkrävande och mandatgivande. Dessa ligger till 

grund till mandat- och sanktionsmodellerna. Idéen om ansvarsutkrävande innebär att politikerna får 

självständigt forma politiken på det sätt som de anser är bäst. Medborgarna får sedan i efterhand se över 

vad som politikerna åstadkommit under mandatperioden. Att åsikterna stämmer överens mellan 

medborgarna och politikerna är inte lika viktigt som vid tanken med mandatgivande. Vid mandatgivandet 

är det inte lika viktigt att i efterhand kunna bedöma politikernas jobb. Det är istället att politikerna och 

partierna formar ett program och politik som medborgarna gillar och har en mer framtida fokusering. Det 

är möjligt att studera mandatgivande genom att bland annat undersöka om politikerna representerar sina 

väljares åsikter. Det är också möjligt att studera om medborgare röstar på politiker som de tror kan göra 

ett bra jobb. De röstar då på ett politiskt parti som de litar på kan agera och vid tuffa situationer fattar bra 

beslut.53 

                                                           
45 Phillips, A, The Politics of Presence, s.44ff. 
46 Phillips, A, The Politics of Presence, s. 57. 
47 Oscarsson, H, Demokratitrender, s.16. 
48 Giljam, M & Hermansson, J, Demokratins ideal möter verkligheten, s. 17. 
49 Kumlin, S, Finns det någon ansvarig? s.83. 
50 Bengtsson, Åsa, Politiskt deltagande, s. 71. 
51 Bengtsson, Åsa, Politiskt deltagande, s.51f. 
52 Kumlin, S, Finns det någon ansvarig? s. 83. 
53 Gilljam, M & Hermansson, J, Demokratins ideal möter verkligheten, s. 17. 



 

13 
 

Henrik Oscarsson skriver att olika teoretiska modeller av demokrati existerar för att kunna förtydliga vilka 

grunder som demokratin står på.54 Att medborgarna deltar i politiska beslut är inte lika viktigt som kraven 

på ansvar och representation i en valdemokrati. Idéen med representativ demokrati är att väljarna influerar 

politiken med hjälp av val och röstningen på olika politiska partier och politiker. Det är dessa 

representanter som sedan under mandatperioderna ansvarar för de politiska beslut som tas. Den 

representativa demokratin innefattar att väljarna överlåter styrningen till politiker som de anser är de bästa 

för dem.55 

2.1.1 Mandatmodellen 

Elin Naurin skriver om mandatmodellen. Det är en proaktiv modell vars grundläggande idé är att väljarna 

röstar på de representanter som de anser bäst företräder deras intressen, och dessa representanter utför vad 

de tidigare i valkampanjer lovat. Mandatmodellen beskriver hur en bra representation formas och 

koncentrerar sig på förhållandet mellan väljarna och partierna. Modellen baseras på synen att den 

representativa demokratin handlar om styrning med hjälp av partierna. Det är alltså de politiska partierna 

och de politiker som ingår i partierna som fungerar som representanter för väljarna. De politiska partierna 

har en skyldighet att innan valet ägt rum, utforma och redovisa sina politiska ambitioner och om de får en 

plats i den styrande majoriteten realisera dessa ambitioner. Denna modell fokuserar alltså mycket på 

framtiden, vad partierna vill åstadkomma. Därför är vallöften viktiga, och mandatmodellen kräver också 

ett partisystem som möjliggör distinkta valmöjligheter. Mandatmodellen är vanligt förekommande i 

forskning då den starka partiförankringen i Sverige har många gemensamma faktorer med det sätt som 

modellen skildrar hur den goda representationen ser ut, och den bedöms som att den på ett bra sätt 

illustrerar hur den faktiska politiken ser ut i Sverige.56  

Politikerna förklarar vilka politiska förslag de vill utföra, varför de vill utföra dem, samt vilka 

konsekvenser det för med sig. Modellen bygger på åsiktsöverenstämmelse mellan politikerna och 

medborgarna och att deras intressen sammanfaller. Politikerna vill vid nästa val bli omvalda och deras 

chanser för omval blir bättre om de uppfyller de vallöften som de under valkampanjen argumenterat för.57 

I en renodlad mandatmodell så jämför medborgarna de olika löften som politikerna uttrycker inför 

framtiden och använder sin röst på valdagen enbart för att välja den kandidat de anser bäst sammanfaller 

med deras egna idéer och åsikter.58   

                                                           
54 Oscarsson, H, Demokratitrender, s. 11. 
55 Oscarsson, H, Demokratitrender, s. 13. 
56 Naurin, E, Mandatmodellen – om löften och förhoppningar bland partier och väljare, s. 54ff. 
57 Manin, B, Przeworski, A & Stokes, S, Elections and Representation, s. 31ff. 
58 Manin, B, Przeworski, A & Stokes, S, Elections and Representation, s.44. 
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Enligt mandatmodellen måste väljarna få en tydlig bild av de ideologier som partierna grundar sina åsikter 

på och vad de tycker i särskilda frågor. Åsiktsöverenstämmelse är en viktig faktor i mandatmodellen och 

väljarna ska kunna veta hur partierna är olika och vilka partier som finns och de har möjlighet att rösta på.  

De måste också få information om hur framtida koalitioner kan se ut och därmed ha kunskapen att försöka 

räkna ut vilka eventuella koalitioner som efter valet kan formas. Partier bör ha en stark enighet, det vill 

säga en tydlig och samlad politik för att underlätta för väljarna så att de har möjlighet att veta vilka beslut 

som partiet i framtiden kommer att fatta. Tillit till att politikerna kommer att fullfölja sina löften är en 

viktig del i mandatmodellen, eftersom deras val innebär att de överlåter makten till politikerna.59 Samtidigt 

ställer mandatmodellen krav på medborgarna. De ska vara så pass politiskt insatta och ha de åsikter så att 

som Staffan Kumlin uttrycker sig: ”…de åsikter väljarna hyser är så välutvecklade att de inte skulle ändras 

om man fick tillgång till ännu mer information och kunskap än vad man redan har.”60 

Sammanfattningsvis går det alltså att säga att det är viktigt att medborgarna enligt mandatmodellenen får 

tydlig information, att de har likartade ideologiska ståndpunkter och åsikter som de förtroendevalda.  

2.1.2 Sanktionsmodellen 

Med sanktionsmodellen är medborgarnas alternativ och möjligheter till att utkräva ansvar av 

representanterna det mest centrala. Istället för att tänka på framtiden som i den proaktiva mandatmodellen, 

är det politiken som redan förts som det fokuseras mest på. Sanktionsmodellen är alltså en mer reaktiv 

modell än mandatmodellen.61 Istället för ideologi och överensstämmande åsikter är det i denna modell 

skicklighet, ansvar och resultat som är viktiga begrepp. Det är också viktigt att väljarna inte har 

tunnelseende för vissa partier. Det vill säga att en socialdemokratisk väljare inte kan titta bort och strunta 

i misstag som socialdemokrater gör, utan väljarna måste se förbi sina egna politiska positioner och se på 

de faktiska misstag som gjorts. För det ska vara möjligt att utkräva ansvar så borde ju medborgarna 

”straffa” representanterna som inte har agerat i väljarnas intresse tillräckligt bra. För att då kunna utkräva 

ansvar är det viktigt att ha möjligheten att redovisa vilka representanter som har varit ansvariga för de 

beslut som tagits.62 Det är väljarnas respons av politikernas tidigare beslutsfattande och politik som utgör 

grunden till en god representativitet. Partier har som ansvar att förklara och klargöra de faktiska resultat 

som de har uppnått.63 I en renodlad sanktionsmodell, använder medborgarna enbart sin röst på valdagen 

för att sanktionera politikerna och all den information som medborgarna får är baserad på det som 

                                                           
59 Oscarsson, H, Demokratitrender, s. 14 
60 Kumlin, S, Snedvridet ansvarsutkrävande? S. 33. 
61 Naurin, E, Mandatmodellen – om löften och förhoppningar bland partier och väljare, s. 55. 
62 Oscarsson, H, Demokratitrender, s. 14ff. 
63 Petersson, O, Demokrati utan ansvar, s. 17ff. 
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politikerna tidigare i mandatperioden presterat.64 Sören Holmberg formulerar kärnan av 

sanktionsmodellen på ett elegant sätt: ”Politikerna ska agera och väljarna ska reagera”.65  

Detta innebär inte att det endast fokuseras på vad som gjorts. Inom sanktionsmodellen ses val som ett 

verktyg som uppmanar politikerna att göra bra beslut som uppmuntras av väljarna. Detta eftersom rädslan 

av att i nästa val inte bli omvald leder till att politikerna kommer att göra allt för att inte dra sig undan från 

de förpliktelser de har mot medborgarna.66 

Enligt sanktionsmodellen är det fokuseringen på de olika valmöjligheter till styrningskonstellationer som 

ska prioriteras, medan individuella politiker eller partier inte är lika betydande. Det är just ansvaret över 

hur den styrande majoriteten skött sitt jobb som är det viktiga. Då är det också viktigt att väljarna har 

kännedom över vilka representanter som faktiskt sitter i majoritetsstyret, och också hur stor betydelse de 

haft över vilka beslut som fattats.67  

För att väljare ska ha möjligheten att utkräva ansvar på ett fullgott sätt krävs det att de är välinformerade. 

De måste få kunskapen om vad den styrande majoriteten gjort, vad politikerna menar att de gjort bra och 

vad oppositionen har för åsikter. För att kunna få ut den information som krävs skulle publika debatter där 

representanter redogör vad de gjort under den gångna mandatperioden kunna vara ett bra alternativ. 

Medborgarna måste också ha kunskap i vilka representanter som faktiskt är ansvariga för den politik som 

förts.68 För att kunna utkräva ansvar på ett bra sätt är det också viktigt att ha kännedom över vilka 

representanter som också sitter i opposition. Medborgare som inte är nöjda över hur politiken förts, vill ju 

inte heller rösta på ett oppositionsparti som stöttat den tidigare styrningen i sakfrågor. Med 

blocköverskridande koalitioner ökar risken att väljare som röstar på ett parti för att de vill se en förändring, 

faktiskt röstar på ett parti som sedan ingår i en blocköverskridandekoalition med de redan styrande 

partierna.69  Oppositionen ska också ha i uppgift att överse de styrandes agerande för att sedan informera 

allmänheten om de besluts som tas. Oppositionen bör vilja sitta i den styrande ställningen och har därmed 

som incitament att försöka förutspå den bedömning som väljarna gör på valdagen och därmed anpassa sig 

för att kunna ses som styrningsdugliga.70  

Förespråkare av sanktionsmodellen menar att mandatmodellen enbart fokuserar på överenstämmelser av 

åsikter, vilket leder till att representanterna förenklas och bara blir en direkt ”spegelbild” av väljarna och 

att de oreflekterat följer de åsikter som finns bland de som röstade fram dem. Detta anses vara negativt då 

                                                           
64 Manin, B, Przeworski, A & Stokes, Susan, Elections and Representations, s.44. 
65 Holmberg, S, Välja parti, s. 198. 
66 Fearon, J, Elecoral Accountability and the Control of Politicians, s. 56. 
67 Peterson, O, Demokrati utan ansvar, s. 62f. 
68 Kumlin, S, Finns det någon ansvarig? s.91ff. 
69 Kumlin, S, Finns det någon ansvarig? s.96f. 
70 Manin, B, Przeworski, A & Stokes, S, Elections and Representation, s. 48. 
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politiken ska vara grundad i reflektioner och överväganden. Politiker är i en annan position än sina väljare 

och får information som inte alltid når allmänheten. Politik är inte alltid så simpelt och det går inte att 

alltid kunna förutspå hur framtiden ska se ut. Att det leder till att politikerna och medborgarna inte har 

exakt samma idéer och lösningar är av mindre betydelse, men då ska medborgarna i efterhand få tillfällen 

till att utkräva ansvar genom val.71  

Peterson skriver att i koalitionssituationer och speciellt i blocköverskridande, är det inte alltid glasklart 

vilka representanter som är ansvariga för den politik som framförs. Dessa situationer leder inte sällan till 

att representanterna lägger bördan av icke-populärt beslutsfattande på varandra.72 Sanktionsmodellen 

grundas i att medborgarnas röstning vid valtillfällen blir som ett godkännande av hur representanterna 

skött sig under den gångna mandatperioden. Hur de röstar ska därför få påföljder, och då är det enklare 

med ett politiskt system där det finns två tydliga block. Medborgarna kan i sådana fall bestämma om det 

är dags för att oppositionen ska regera eller om de fortfarande har förtroende för de styrande.73 

2.1.3 Sammanfattning av modellerna 

För att på ett enkelt sätt visa skillnaderna mellan de två modellerna så visas tabellen från Demokratitrender:  

 

I demokratidiskussioner i Sverige har benägenheten att studera demokrati gått ifrån att först mestadels 

utgå ifrån mandatmodellen till att istället utgå ifrån sanktionsmodellen och ansvarsutkrävande.74  

                                                           
71 Peterson, O, Demokrati utan ansvar, s.28. 
72 Peterson, O, Demokrati utan ansvar, s. 34. 
73 Peterson, O, Demokrati utan ansvar, s. 142. 
74 Oscarsson, H, Demokratitrender, s. 12. 
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Naurin skriver att det är vanligt förekommande att sanktionsmodellen ställs mot mandatmodellen, men att 

det inte är ett måste. De två modellerna kompletterar ofta varandra och den representativa demokratin. Det 

finns ingen skarp skiljelinje mellan dem utan att verkligheten ibland kommer in på de bådas områden.75 

Men det betyder inte att det inte är intressant att i analyssyfte dra isär modellerna och se hur politikernas 

attityder mot dem skiljer sig åt, att studera och jämföra hur stor relevans och intresset är för den ena 

modellen i relation med den andra. 

Mandat- och sanktionsmodellen passar bra i denna studie om kommunal politik eftersom båda ligger i 

farozonen på grund av dessa blocköverskridande koalitioner. Det blir svårare att utkräva ansvar, samtidigt 

som att koalitioner generellt sätt präglas av olika kompromisser och förhandlingar. Speciellt vid 

blocköverskridande koalitioner.76 Blocköverskridande koalitioner innebär kompromisser och partier som 

är i en styrande ställning får mer utrymme att utöva sin makt i jämförelse med att vara oppositionspartier. 

Men samtidigt får representanterna färre chanser att kunna särskilja sig och få ut sin alldeles egna politik.77 

Det blir svårt för väljare att rösta för eller emot ett parti om det finns för många och svårfattliga 

koalitionsmöjligheter och om partierna inte är klara i styrningsfrågan. Är inte representanterna tydliga 

med vad de åstadkommit och vilka skillnader i åsikter det finns mellan partierna så kan inte medborgarna 

utkräva ansvar eller veta vilka som har överensstämmande åsikter.78 

2.2 Metod och material 

Det huvudsakliga materialet som kommer att studeras i denna studie är personliga intervjuer.  

Förstå har varit ett av ledorden och en röd tråd i denna studie. Att förstå kommunpolitikers attityder till 

blocköverskridande koalitioner och den representativa demokratin. Paul Furlong och David Marsh 

argumenterar för att anti-positivister fokuserar mer på att få fram en förståelse, istället för en förklaring av 

ett visst fenomen. Kvalitativ forskning är då ett bra tillvägagångssätt för att förstå och tolka fenomen och 

inte exempelvis generalisera på samma sätt som en positivist.79 För att förstå hur människor upplever 

samhället och hur deras världsbild ser ut så behövs kvalitativa metoder som exempelvis intervjuer.80 

Kvalitativa metoder inom statsvetenskap fokuserar mycket på deltagare som kan ge detaljerade svar om 

olika händelser och ofta är personliga reflektioner en central del av studierna. Detta i sin tur leder till en 

mer djupgående analys i relation med den kvantitativa forskningen som istället ofta fokuserar på 

                                                           
75 Naurin, E, Mandatmodellen – Om löften och förhoppningar bland partier och väljare, s. 56. 
76 Isaksson, G-E, Koalitionsregeringar och ansvar, s. 136. 
77 Peterson, O, Demokrati utan ansvar, s. 44. 
78 Peterson, O, Demokrati utan ansvar, s.83. 
79 Furlong, P & Marsh, D, Ontology and Epistemology in Political Science, s.192f. 
80 Furlong, P & Marsh, D, Ontology and Epistemology in Political Science, s. 200. 
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numeriska generaliseringar.81  Fallstudier är ett bra alternativ för att få en djup analys över hur människor 

upplever vissa situationer och förhållanden.82 

Intervjuer kan vara bra för att studera situationer och händelser, och samtidigt intervjuobjektens egna 

erfarenheter. Intervjuer kan därmed tillhandahålla upplysning om åsikter, personers minnen över 

situationer och attityder et cetera.83 Intervjuerna som utförs i denna studie är semistrukturerade, det vill 

säga intervjuer där det ställs likadana frågor till samtliga respondenter. Semistrukturerade intervjuer ger 

en bra grund att stå på samtidigt som den är anpassningsbar för olika situationer och underlättar 

jämföranden mellan olika intervjuer. Det ger också en bättre validitet då frågorna redan är formulerade 

innan intervjun. Det gör att det är en mindre risk att ställa frågor som styr respondenten åt fel håll. 

Intervjuobjekten är alltså respondenter i denna studie då syftet är att förstå deras attityder och tankar om 

blocköverskridande koalitioner och representativ demokrati.84   

I intervjuerna ställdes så breda frågor som möjligt. Breda frågor som kan fånga upp nyanser, men också 

några stödfrågor som kan hjälpa till att komplettera de tematiska frågorna. Stödfrågorna förbättrar också 

validiteten genom att kunna korrigera intervjun i den riktning som önskas och förtydliga de beskrivningar 

som respondenten ger.85  

”Det är intervjupersonens uppgift att berätta, medan det är forskarens uppgift att sammanställa svaren och 

[…] leta efter förklaringar”.86 Syftet är alltså inte att ställa frågor som gör att det blir politikerna som gör 

analysen. Frågorna ska få politikerna att tänka över den politiska situationen och att det sedan är 

intervjuaren som genomför analysen och kopplar svaren och åsikterna till teorin och syftet med studien. 

Analysen kommer sedan att illustreras med hjälp av citat. Citat är bra att använda sig av i forskning och 

analyser för att på ett bra sätt redogöra för de unika erfarenheter och upplevelser som respondenterna har.87  

Validitet beskrivs av författarna av Metodpraktikan som frågan om att studera det som faktiskt ska 

studeras. För att uppnå en bra validitet är det viktigt att ha en bra och nära koppling mellan teori och 

operationalisering, samt att ha en hög reliabilitet. Det är alltid möjligt att kritisera de beslut som tagits 

gällande själva operationaliseringen och det är därmed viktigt att som forskare kunna argumentera för val 

som gjorts. Samtidigt är det inte alltid lätt att ha en god validitet, särskilt i upplevelser av demokratifrågor 

                                                           
81 Vromen, A, Debating Methods: Rediscovering Qualitative Approaches, s. 249. 
82 Vromen, A, Debating Methods; Rediscovering Qualitative Approaches, s. 256.  
83 Vromen, A, Debating Methods: Rediscovering Qualitative Approaches, s.258ff. 
84 Nilsson, M, Att samla in kvalitativa data – halvstrukturerade intervjuer, s. 150ff. 
85 Nilsson, M, Att samla in kvalitativa data – halvstrukturerade intervjuer, s. 159. 
86 Esaiasson, P, Gilljam, M, Oscarsson, H & Wängnerud, L, Metodpraktikan, s.265. 
87 Vromen, A, Debating Methods: Rediscovering Qualitative Approaches, s. 257. 
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där just definitionen av begreppet demokrati inte är självklar.88 Ett sätt för att kunna testa hur stark 

validiteten är kan vara att ha flera ”kännetecken” på de teoretiska fenomen som studeras, och finns det en 

samklang mellan dessa kännetecken och intervjuerna så påvisar det exempelvis att intervjufrågorna har en 

hög validitet och en stark relation till teorin.89  

Där passar den sammanfattande tabellen från Demokratitrender på sida 16 av de normativa valmodellerna 

bra. Den visar flera olika kriterier som kännetecknar varje modell, och om då intervjuerna visar på att flera 

av kriterierna i en modell uppfylls, så passar frågorna bra med den teoretiska utgångspunkten.  

För att kunna uppnå en så god validitet som möjligt är det viktigt att respondenterna faktiskt kommer ihåg 

hur vissa situationer och förhandlingar gick till. Eftersom att en del av frågorna som ställs under 

intervjuerna grundar sig i hur förhandlingarna kring koalitioner gick till, så är tidsaspekten en kritisk fråga. 

I detta fall har det nästan gått en hel mandatperiod efter att koalitionsförhandlingarna ägde rum.  

Hanna Bäck skriver att ett tidsperspektiv är viktigt att ha vid resonerandet av validitet. Ju längre tid det 

har gått från att en specifik händelse som är fokuset i studien, desto svårare kan det vara för de intervjuade 

att komma ihåg viktiga detaljer. Detta skulle då påverka validiteten negativt. Trots detta ser inte Bäck 

detta som ett stort problem då koalitionsförhandlingar är betydelsefulla händelser och något som 

politikerna inte borde glömma. För att hantera detta problem har Bäck också använt sig av tidningsartiklar 

som då ska hjälpa till att fylla i eventuella minnesluckor.90 

Detta är något som denna studie har tagit till sig och för att därför förbättra validiteten så används under 

intervjuerna diverse tidningsartiklar från 2014 som tar upp just hur koalitionsdiskussionerna gick till. 

En god reliabilitet beskrivs som brist på fel som inte på förhand gick att förutspå, exempelvis slarv med 

själva genererandet av material eller vid analysen.91 För att få en så hög reliabilitet som möjligt, är 

intervjuerna inspelade och transkriberade för att undvika eventuella hörsel- och minnesproblem. 

Men begrepp som validitet och reliabilitet kan vara svåra att tillämpa i den kvalitativa forskningen. Simon 

Lindgren skriver att det i den kvalitativa forskningen inte finns den sortens allmängiltiga 

”mätningsprocedurer” att applicera för att kunna säkerställa att forskaren faktiskt mäter det som ska mätas. 

Den kvalitativa metodens själva grundbult är att hitta olika nyanser och faktorer som inte är möjligt om 

allt ska göras enhetligt och på samma sätt. Lindgren skriver istället om andra taktiker för att kunna försäkra 

                                                           
88 Esaiasson, P, Gilljam, M, Oscarsson, H & Wängnerud, L, Metodpraktikan, s. 57ff. 
89 Esaiasson, P, Gilljam, M, Oscarsson, H & Wängnerud, L, Metodpraktikan, s. 62. 
90 Bäck, H, Explaining Coalitions, s.137 
91 Esaiasson, P, Gilljam, M, Oscarsson, H & Wängnerud, L, Metodpraktikan, s. 63. 
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sig om att studien håller hög kvalité. Att återkommande gå igenom materialet och att också redogöra och 

överlägga analyserna för andra studenter är exempel och något som gjorts med denna studie.92 

Gällande studier som är baserad på intervjuer är diskussion om etik viktigt. Respondenterna blev innan 

intervjun tillfrågade om de tyckte att de var okej att bli inspelade. De blev också informerade om att de 

uttalanden som de gjorde kunde komma att bli citerade och att uppsatsen skulle bli publicerad.93 Martyn 

Denscombe skriver att intervjuobjekten ska uttrycka ett ”informerat samtycke”. Det beskrivs som att de 

som deltar i intervjuerna självmant går med på att bli intervjuade och att de får tillfredställande fakta och 

uppgifter om vad studien handlar om för att de sedan ska ha möjligheten att värdera och avgöra om de vill 

vara med i studien.94  

Därför skickades en kortfattad beskrivning om vad syftet med intervjuerna var och vad som förväntades 

av politikerna. Det inkluderades en ungefärlig tid på hur lång tid som de kunde förvänta sig att bli 

intervjuade. De fick också informationen att deras uttalanden inte kommer att lämnas ut till någon annan 

och enbart är till för denna studie.  

De fick också erbjudandet att vara anonyma, men samtliga ansåg att det var okej att nämnas vid namn.  I 

Metodpraktikan nämns vissa risker med att använda sig av anonyma respondenter, och menar att ibland 

kan särskilda studier sakna trovärdighet om källorna inte kan namnges.95 Att använda sig av anonyma 

källor kan också leda till det inte alltid är möjligt att redogöra för alla uppgifter som är av betydelse för 

studien. Använder sig en studie av en mindre urvalsram, kan det vara problematiskt att exempelvis 

tillämpa pseudonymer, då det lätt kan leda till att anonymiteten ändå röjs och identiteterna genomskådas 

i alla fall.96  Förhoppningen är också att transparensen och intersubjektiviteten stärks i och med vetskapen 

om vilka politiker som varit grund för analysen. 

Det är också viktigt att vara medveten om eventuella intervjueffekter. Enligt Metodpraktikan kan ”… 

svaren bli olika beroende på vem som ställer frågorna”.97 I intervjusituationer kan det uppstå ofrivilliga 

intryck och reaktioner från respondenterna ifall forskaren exempelvis uttrycker sig på ett speciellt sätt vid 

särskilda frågor, eller rentav att olika intervjuare kan få olika svar beroende på exempelvis kön eller hur 

gammal intervjuaren är. Respondenterna kan också ge de svar som de antar att forskaren vill höra.98  

                                                           
92 Lindgren, S, Kvalitativ analys, s.82ff. 
93 Nilsson, M, Att samla in kvalitativa data - halvstrukturerade intervjuer, s. 162f. 
94 Denscombe, M, Forskningshandboken, s. 197. 
95 Esaiasson, P, Gilljam, M, Oscarsson, H & Wängnerud, L, Metodpraktikan, s. 257. 
96 Nilsson, M, Att samla in data – halvstrukturerade intervjuer, s.163. 
97 Esaiasson, P, Gilljam, M, Oscarsson, H & Wängnerud, L, Metodpraktikan, s. 267. 
98 Esaiasson, P, Gilljam, M, Oscarsson, H & Wängnerud, L, Metodpraktikan, s. 235. 



 

21 
 

Dessa intervjueffekter kan vara svåra att förhindra, men det finns särskilda strategier för att minska risken 

för signifikanta effekter. Som intervjuare är det bra att tänka på att agera neutralt, vara mottaglig och 

hövlig. Dessa kvaliteter hjälper till att skapa en plats där respondenten kan uppleva sig som trygg och 

därmed svara sanningsenligt och trovärdigt.99  

Både Hanna Bäck och Johan Wännström betonar att det är politiker som intervjuas, och att de därmed för 

med sig vissa egenskaper. Bäck skriver att det är mycket möjligt att politiker i intervjuer vill framstå 

positivt i studien,100 och Wännström menar att det därmed inte går att försäkra sig att de intervjuade inte 

talar om ämnen som annars skulle kunna anses vara relevant och användbart.101 

Efter att intervjuerna har utförts och transkriberats så har de analyserats. Analysen av intervjuerna kommer 

att grundas i de anvisningar som författarna till boken Introduktion till samhällsvetenskaplig analys ger.  

Lindgren skriver om den kvalitativa analysens tre faser. Dessa faser är kodning, tematisering och slutligen 

slutsatser.  I kodningsfasen gäller det hitta viktiga avsnitt och stycken i intervjuerna, och sedan arrangera, 

sortera och reducera informationen som dessa stycken ger. Denna information ska sedan motsvara de 

viktigaste punkterna som respondenterna utger och som är relevanta för studiens syfte.102 Det skulle 

exempelvis kunna vara intressanta citat som har koppling till teorin. I denna studie finns det till exempel 

ett citat där en politiker diskuterar de negativa konsekvenserna av folkomröstningar, vilket har kodats och 

tolkats som en negativ syn på deltagardemokrati.  

Gällande själva tematiseringen är syftet att hitta strukturer och förbindelser mellan koderna och 

informationen i intervjuerna, och studiens forskningsfrågor och teori. Tematiseringen möjliggör en 

presentation av intervjuerna och gör det därmed enklare att förstå materialet.103 Lindgren skriver också 

om att teman förutsätter vissa krav för att de ska kunna användas på ett bra sätt. Bland annat ska de teman 

som presenteras finnas med i samtliga analyserade intervjuer.104  

I nästa kapitel kommer de fem teman som har uppstått från intervjuerna att presenteras. Dessa teman har 

en tydlig relation till teorierna om hur en god representativ demokrati ska se ut, samt vilka konsekvenser 

som den ökande fragmenteringen i kommunen har haft. Temana har också varit tydligt framträdande i 

samtliga intervjuer.   

                                                           
99 Denscombe, M, Forskningshandboken, s. 245. 
100 Bäck, H, Studying Coalitions, s. 137. 
101 Wännström, J, Kommunal styrning och koalitionsbildning i ett nytt parlamentariskt landskap, s. 9. 
102 Lindgren, S, Kvalitativ analys, s. 34ff. 
103 Lindgren, S, Kvalitativ analys, s. 40. 
104 Lindgren, S, Tematisering, s. 67. 
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Politikerna diskuterar deras demokratisyn och hur en god demokrati ser ut enligt dem själva och det kan 

kopplas till teorierna om representativitet. Relationen mellan politiker och väljare är viktig då det gestaltar 

deras attityder; vad de anser är viktigt med deras roll som politiker, hur de ska agera gentemot väljarna 

och det kan sedan kopplas till teorimodellerna. Hur politikernas syn på majoritet och hur fragmenteringen 

har påverkat politikerna är relevant då det har lett till att den representativa demokratin sätts på prov och 

kräver att politikerna hittar nya vägar för att kunna skapa majoriteter. Den blocköverskridande 

koalitionens effekter utmanar också de kriterier och förutsättningar som mandat- och sanktionsmodellerna 

kräver i form av exempelvis tydliga politiska alternativ och ansvarsutkrävande. Dessa teman är alltså 

relevanta då de har en tydlig koppling till både teori och forskningsfrågor.  

Efter att kodningen och tematiseringen är färdiga förs slutsatser som ska ge en samlad förståelse och 

kunskap över de attityder som kommunpolitikerna har och svara på de forskningsfrågor som har ställts. 

Efter att slutsatser har dragits är det viktigt att åter igen gå igenom materialet för att försäkra sig om att 

slutsatserna är rimliga och väl motiverade.105

                                                           
105 Lindgren, S, Kvalitativ analys, s. 41. 
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3. Intervjuer 

I detta kapitlet kommer först politikerna att presenteras, för att sedan redogöra för de teman som har 

uppstått i intervjuerna. 

3.1 Presentation av intervjuade politiker 

Som tidigare nämnts har idén angående urval av politiker varit tydligt. Det ska vara högt uppsatta politiker 

från både majoriteten och oppositionen som har tagit del av de koalitionsförhandlingar som ägt rum. 

Samtliga av de intervjuade politikerna har en politisk bakgrund och intresse som började för många år 

sedan. Denna uppsats grundar sig på intervjuer av 4 högt uppsatta politiker, två från majoriteten 

(Centerpartiet och Socialdemokraterna) och två från oppositionen (Kristdemokraterna och Miljöpartiet). 

➢ Margareta Ivarsson (C): Margareta är ordförande för Centerpartiet på Hammarö och har en gedigen 

bakgrund i kommunal politik. Hon har varit politiskt aktiv på Hammarö i 45 år och sitter i 

kommunfullmäktige. 

➢ Per Aspengren (S): Per är kommunalråd på Hammarö och har bakgrund i Socialdemokraternas 

ungdomsförbund och att jobba fackligt. Han blev medlem i Socialdemokraterna på Hammarö 

2010. 

➢ Mattias Joelsson (KD): Mattias är gruppledare för Kristdemokraterna på Hammarö och har även 

han bakgrund i sitt partis ungdomsförbund. Mattias gick med i partiet 2010 och sitter i 

kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen. 

➢ Jens Meyer (MP): Jens blev medlem i Miljöpartiet 1988, och har sedan dess suttit i många nämnder 

i kommunen. Han sitter nu i kommunfullmäktige. 

3.2 Syn på demokratin 

Samtliga politiker som intervjuades menade att en politiker måste vara lyhörd och fatta politiska beslut 

som intresserar medborgarna. Margareta Ivarsson (C) uttrycker sig såhär: ”Man försöker fatta så kloka 

beslut som möjligt och fattar beslut i dom frågor som engagerar medborgarna och inte i egna sakfrågor 

som är ganska ointressanta för många”.  Kommunalrådet Per Aspengren (S) menar att politiker får ett 

förtroende när de är öppna, lyssnar och är tillgängliga.  Mattias Joelsson (KD) menar att han representerar 

alla medborgare på Hammarö, inte bara de som röstade på honom. Han ser det som att engagera sig i 

kommunen innebär att skapa ett gott samhälle för alla. Han vill inte se det som att han enbart gör det för 

en grupp människor såsom lärare eller pensionärer, utan att han har det som ett uppdrag att göra det bra 

för alla. 

Samtidigt visar politikerna tecken på en viss tveksamhet till en deltagardemokrati i form av 

folkomröstningar. Deltagardemokratin som fråga är högaktuell på Hammarö och i samtliga intervjuer har 

skolan tagits upp. Tidigare i vintras kom majoriteten med ett förslag om en förändring av skolan. De ville 
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se en förändring som skulle innebära att kommunens två högstadier slås samman för att på så sätt skapa 

en storskola som skulle bli ett att Sveriges största högstadium. Detta förslag har mötts av högljudda 

protester och en föräldragrupp har anordnat ett folkinitiativ med namnlistor om en folkomröstning. Detta 

är något som majoriteten och Aspengren (S) ser allvarligt på:  

 

Det är ju ett folkinitiativ. Vi måste avgöra nu om det ska bli en folkomröstning eller inte. Det ska 

kommunfullmäktige ta ställning till. […] I sakfrågan så tycker jag såhär: jag skulle hellre vilja se att 

fler människor engagerar sig i politiken och går med i sitt parti, där de står närmast och därifrån sköter 

det här än att det … till slut kommer man att folkomrösta i varje fråga och det kommer att bli jättesvårt 

att kunna göra någonting. [..] Om man kollar på varenda kommun som rört skolan så har det blivit en 

folkomröstning. Då kan man ju fråga: är det här demokrati? Det kan man ju nästan ställa som en fråga, 

är det demokratiskt det här? Hur många är det som går på folkomröstning? Hur många är det som 

röstar? Det är ganska lågt deltagande, hur representativt är det då för resten av befolkningen i den här 

kommunen? Det kan man ställa sig frågor till. 

 

Samtidigt finns också synen att en deltagardemokrati som fokuserar på samtal mellan politiker och väljare 

inte heller är särskild önskvärd. Mattias Joelson (KD) säger: ”Jag väljer kanske inte så mycket 

dialogformen så att säga att jag är med i sociala medier-forum och diskuterar en massa saker direkt med 

väljare. För de diskussionerna tycker jag inte leder någonstans.” 

3.3 Synen på relationen mellan politiker och väljare 

Politikerna anser att det är viktigt för politikerna att känna till och lyssna på befolkningen och veta vad de 

tycker och tänker. Samtidigt har samtliga politiker en pessimistisk syn på väljarna på Hammarö. Ivarsson 

(C) påpekar att i frågan om vallöften och valkampanjer så orkar inte väljarna att läsa valprogram som 

anses vara för stora och vidlyftiga. Politikerna menar att väljarna enbart är intresserade och insatta i 

enskilda sakfrågor, samt att det finns som ett politikerförakt i samhället. Joelsson (KD) instämmer och 

påstår att väljarna kan vara väldigt lättköpta, speciellt med ekonomiska argument och politik som är 

”nära”. Viktiga frågor som inte intresserar väljarna tror inte politikerna att de bryr sig så mycket om. Vid 

frågan om Ivarsson tror att väljarna vet om vilka partier som sitter i styrning och vilka som sitter i 

opposition säger hon: ”Det vet jag inte. En del tror ju att det är prästen. Jo, men alltså det ska du veta att 

det är en så dålig kunskap i många delar så det vet de inte.”  Men Ivarsson fortsätter och säger att väljarnas 

kunskap om vilka som sitter i styrningsposition är viktigt: 

 

Jag tänker såhär att oavsett vad som händer är det ju många politiska frågor som kommer upp på bordet 

och då är det viktigt att veta eller ha någorlunda hum om någon fråga som ändå berör en och vem är 

det som styr och ställer och frågar: varför gör dem si och varför gör de så? 
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Hon menar att politiker också har ett ansvar att vara tydliga med att, vid exempelvis presskonferenser och 

uttalanden påpeka att det är just de partierna som sitter i majoriteten. Aspengren (S) säger att det är viktigt 

att väljarna kan utkräva ansvar och menar att de gör det på valdagen.  Men Ivarsson tycker inte att det är 

en bra idé att enskilda partier säger vad som de har åstadkommit i majoriteten. Det skulle inte fungera om 

de inte pratar ihop sig:  

 

…för då blir vi ju osams tillslut. Om en skulle plocka en grej och en annan ska plocka en annan och 

plockar hit och plockar dit så tillslut så plockar vi ju sönder oss själva så att det är nog 

självbevarelsedriften som har gjort att vi inte jobbar så. 

 

Men även här kommer hon in i den pessimistiska synen att även om de uttalar sig så har inte folket någon 

aning, och denna syn är någonting som Aspengren bekräftar: 

 

Alltså det kan jag ju säga dig att det är tvåeggad på det sättet. Det är både och va. Dels har vi som parti 

ansvar att föra ut vårat budskap och information sen har också varje medborgare ansvar att ta reda på 

saker och ting och följa med. Men hur många är det som går in på hemsidan och läser protokollen vad 

som händer i kommunerna et cetera? Man har fullt med det som är runt omkring tror jag. Det är svårt. 

 

Denna problematik med att få ut politiken till medborgarna är något som också Mattias Joelsson (KD) 

pekar på. Han ser det som en stor avvägning mellan att forma en praktisk politik i kommunfullmäktige 

och nå ut med det till medborgarna. ”Man kan bli bättre på att nå ut till medborgarna. Absolut […] Men 

hur stor ska frågan vara innan man går ut med det?”. 

Vallöften är ett område som alla politiker ser som viktiga, och samtliga betonar vikten av att hålla sina 

löften. Margareta Ivarsson menar att vallöftena är någonting som hon tittar på och hela tiden försöker att 

följa upp och frågar sig själv om hon uppfyllt det som hon lovat.  Joelsson menar att det är väldigt svårt 

att förhandla bort sina vallöften. Han menar att så länge väljare röstar med sin egna politiska övertygelse 

så är det aldrig en bortkastad röst: ”…Men så länge du har röstat efter övertygelse […] och så länge du 

röstar på ett parti som har en ideologi eller liksom har tydliga värderingar, då är det mer förutsägbart hur 

de kommer att agera i vissa frågor.” 

Synen i hur partier ska agera i valrörelse skiljer sig åt mellan politikerna. Majoritetspolitikerna anser att 

det absolut bästa är om partierna går till val självständigt och inte tillsammans med andra partier. 

Socialdemokraterna har redan börjat valrörelsen och de menar att det bästa sättet är att göra det själva. I 

tidigare val har Centerpartiet samarbetat med de andra allianspartierna, men det är något som inte är fallet 



 

26 
 

denna gång, utan Centerpartiet kommer också kampanja på egen hand. Ivarsson menar att till val så ska 

partier gå själva. Tidigare när de kampanjat med allianspartierna så har det lett till att partiet förknippats 

allt för mycket med Moderaterna som är mycket större på Hammarö.  

Oppositionspartierna håller inte med. De anser snarare att det rent valtaktiskt kan vara fördelaktigt att 

presentera en möjlig konstellation till hur de vill forma en eventuell koalition. Joelsson menar att det är en 

styrka att gå till val för att ta makten tillsammans med andra partier och därmed kunna styra kommunen. 

Meyer (MP) instämmer och säger: ”Om man känner sig trygg i och har en bra dialog med andra partier, 

så tror ju jag att ett framgångsrecept kan vara att man ur ett kommunalperspektiv är öppen med hur man 

tänker styra kommunen”. Han säger att vid nästa valrörelse som kommer de partier som nu sitter i 

opposition, Sverigedemokraterna exkluderat, tillsammans gå till val. Han menar att det är viktigt med ett 

brett samarbete och en öppen dialog som skapar ett arbetsklimat där det är möjligt att redan nu kunna 

strukturera hur partierna ska agera om de antingen förlorar valet eller om de vinner valet.  

Samtidigt menar alla av de intervjuade politikerna att det helt klart är framtida politiska frågor som ska 

prioriteras och partierna kommer till den absoluta majoriteten av tiden att fokusera på att kampanja vad 

de vill göra i framtiden. Ivarsson menar att det är vanligast att inom Centerpartiet att redogöra för vad de 

vill göra i nästa mandatperiod. Det är så de tidigare jobbat och de kommer inte att ändra sig. Att klargöra 

och fokusera på vad de faktiskt gjort under den gångna mandatperioden är inte lika viktigt: ”…man gör 

på något sätt ett avslut och sen är det inte så fruktansvärt många som är intresserade av det där avslutet, 

det är nog mest vi själva. Sen så jobbar vi ju då på framtiden”.  

Även Joelsson menar att det är framtidssynen som gör att partierna vinner val. Han menar att de absolut 

kommer att bli mer framåtsiktande och att de samtidigt kommer att poängtera vikten av värderingar. 

Värderingar och ideologi är viktigt för Joelsson eftersom valen i framtiden kommer att bli mer personliga 

och då är det viktigt att redovisa vilka värderingar som de individuella politikerna faktiskt har och använda 

sig av det i kampanjen: ”Men för att fronta just det där: här är någon som faktiskt vill eller någon som jag 

kan känna förtroende för”. Han menar att om politiker för en politik som bara är pragmatisk och inte 

baserad på ideologi, så kommer politikern att förlora väljare. Det är då lätt hänt att väljarna blir besvikna 

och risken för krock blir stor. Det är istället bättre att ha värderingar som grundbult och att kommunicera 

dessa åsikter.  

3.4 Syn på majoritet 

Politikerna på Hammarö har alla en vilja att sitta i en tydlig majoritet.   Mattias Joelsson (KD) diskuterar 

i frågan om de kan tänka sig att ta tillbaka Centerpartiet för att kunna få majoritet. Han menar att det 

kommer bli en stor utmaning i att få tillbaka Centerpartiet, men det kommer de att ta för att de anser att 
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det är ett så pass mycket viktigare uppdrag att vara delaktig i en stark majoritet än att sitta i opposition.  

Även om det skulle leda till ett sämre arbetsklimat så skulle det vara värt det för: ”Har du möjlighet att ta 

makten och påverka så ska du göra det.” 

Samtidigt har inflytande alltid sitt pris, och alla var inte beredda att göra vad som helst för makten. 

Socialdemokraterna ville gärna ha med och samarbeta med Miljöpartiet, men miljöpartisterna var 

tveksamma. Miljöpartiet och Meyer blev tillfrågade och var med i förhandlingarna länge men bestämde 

sig i slutändan att inte ta del av majoriteten då de tyckte att de skulle behöva ge upp för mycket av sin 

politik: 

 

Maktens sötma av att sitta och smaka på den och ha den, sitta och äta det goa hela tiden, det tycker ju 

människor om så. Men att då plötsligt hamna i det läget som vi i Miljöpartiet gjorde att vi var väldigt 

konsekventa […] och stod upp mot det här att vi tänker liksom inte köpa makten för att göra så mycket 

avkall på politiken och ideologin att jag liksom sitter kvar för att jag vill ha makten och pengarna. 

 

För Miljöpartiet var synsättet på hur en kommun ska styras viktigt, och det avvägdes mot att få makt och 

nämndpositioner. De ansåg att deras syn inte överensstämde med Socialdemokraternas och 

Vänsterpartiets, och att det därmed inte var möjligt för dem att forma en koalition tillsammans. Jens Meyer 

diskuterar den politiska historien på Hammarö som har bestått mestadels av en socialdemokratisk 

majoritet. Han anser att det är bra om även stora partier som har haft den politiska makten i många år får 

sitta i opposition. Det är då politikerna verkligen förstår vad det är som kan åstadkommas och hur de ska 

representera sina väljare. På så sätt är Meyer positiv till den politiska förändringen med en jämnare 

fördelning av mandat. Han anser att blockpolitiken ställer mer krav på demokrati jämfört med den 

bestämda maktkoncentrationen som tidigare fanns. Maktkoncentrationen var mycket mer fulländad 

tidigare och de stora partierna brydde sig inte lika mycket om vad de mindre partierna tyckte och hade för 

åsikter. 2010 blev det en mycket bättre representativ demokrati på Hammarö enligt Meyer: ”Jag tycker 

helt enkelt att där kunde man prata om en demokrati där man är tvungen att hitta en koalition med andra 

partier.” 

För Socialdemokraternas del har makten och majoritet varit viktigt och något eftersträvansvärt. Inom 

Socialdemokraterna fördes diskussioner om hur långt de var villiga att gå för att få makten. 

Aspengren säger:  

 

Någonstans har vi liksom förhandlat oss fram och vi har också resonerat att det är bättre att sitta kvar 

vid makten för tappar man makten, då är det svårt att få den tillbaka. Så är det ju. Då har vi ändå 

kontroll på ganska mycket ändå och insyn har man inte annars. Eller regering i minoritet. Det är svårt. 
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3.5 Fragmentering och byggande av majoriteter 

Sverigedemokraternas intåg på Hammarös politiska scen gjorde att det blev en jämnare fördelning av 

mandat bland partierna och koalitionen 2010–2014 kunde inte sitta kvar i samma konstellation. Därför 

fördes det under en lång tid förhandlingar mellan olika partier. Den dåvarande koalitionen bestående av 

Miljöpartiet och allianspartierna försökte på ena sidan locka till sig Vänsterpartiet för att få det mandat 

som krävdes, medan Socialdemokraterna på andra sidan också försökte förhandla med Vänsterpartiet och 

samtidigt locka till sig ett till parti från den dåvarande koalitionen. Tillslut så kom Socialdemokraterna ut 

ur förhandlingsstriderna vinnandes och hade därmed byggt en majoritet med Vänsterpartiet och 

Centerpartiet.  

Sverigedemokraterna har gjort det betydligt svårare för tydliga blockmajoriteter och partiets växande 

väljarstöd var en stor faktor till varför Centerpartiet valde att byta från det tidigare alliansstyret till ett 

samarbete med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet: ”Jag tycker inte att de [Sverigedemokraterna] ska 

bli tungan på vågen, utan då visste jag ju att det fanns ju bara för oss också en möjlighet att fundera över 

om vi skulle kunna tänka oss ett blocköverskridande samarbete.”  säger Ivarsson. Det var väldigt viktigt 

för Centerpartiet att inte var med och skapade en Sverigedemokratisk dominans som skulle leda till att 

Sverigedemokraterna fick för mycket att säga om i det politiska beslutsfattandet. Hon är också noga med 

att betona att partiet ska ha sina platser i kommunfullmäktige enligt den representativa demokratins alla 

regler, men att hon inte vill att de ska sitta i en majoritetsställning.  

Aspengren påpekar också att det är så jämnt mellan de flesta partierna. Alla partier fick två mandat förutom 

Socialdemokraterna och Moderaterna, vilket ledde till att de försökte förhandla med alla partier för att 

försöka få ihop det mandat som de behövde.  

 

… och SD ville vi inte ha någonting att ha att göra. Vi vill inte normalisera deras rasistiska åsikter etc. 

Så att då förhandlade vi ju naturligtvis. Vi pratade med allihopa [..] det kostade oss väldig väldigt 

mycket för att ha makten. Det var för att vi är också rädd för att dom andra skulle kunna ta makten 

tillsammans med SD för det vill vi naturligtvis undvika. Så därför blev det som det blev. 

 

Gällande blocköverskridandekoalitionsförhandlingar och Sverigedemokraterna var det för Miljöpartiet ett 

enkelt val. Det tänkte inte alls samarbeta med Sverigedemokraterna. Det var inte ens med på 

dagordningen. 

Inom Kristdemokraterna var Sverigedemokraterna också en viktig fråga som behandlades. Det samtalades 

inom partiet hur de skulle hantera Sverigedemokraterna. De resonerade om de skulle kunna överleva om 

det formade en koalition med Sverigedemokraterna men det bedömdes som orealistiskt och att det inte var 



 

29 
 

möjligt.  De diskuterade om det var värt för dem att prata med Sverigedemokraterna och om de kommer 

straffade av väljarna eller andra partier. Det bedömdes som att det inte var möjligt för den politiska 

överlevnaden. Därför var Vänsterpartiet det bästa alternativet att försöka locka över till alliansen.  

 

3.6 Koalitionseffekter 

Den blocköverskridande koalitionen har varit väldigt problematiskt för både Centerpartiet och 

Socialdemokraterna, och båda partierna har funderat och diskuterat om de faktiskt ska lämna koalitionen.  

För Centerpartiet har samarbetet med de två andra partierna fört med sig flera negativa konsekvenser. 

Ivarsson säger att det har varit en svår resa och att det till den större delen varit väldigt jobbigt. Hon pekar 

på problemen att Socialdemokraterna tar för mycket plats och att Centerpartiet har svårt att få ut sin egna 

politik: 

 

… det är svårt. När man är tre stycken så är det väldigt svårt att få ut sin egen politik. Det blir någon 

”gemensamhetskuckilur” man plockar ut. Det är väldigt svårt […] när man hamnar i en majoritet kan 

jag inte sitta i kammaren och skriva för Centern bara […] Men det var friare att jobba med de borgliga 

partierna och sitta i majoritet än vad det är att jobba med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och 

sitta i majoritet. Det är väldigt svårt. 

 

Aspengren instämmer i den synen. Han menar också att det har varit tufft att komma överens med andra 

partier som inte har samma ideologi i grunden. Han menar att trots partiets storlek i kommunen, har de 

fått vika sig väldigt mycket, så pass mycket att det inte känns som att de inte fått igenom speciellt mycket 

av deras politik. Aspengren menar att om partier har två mandat som Vänsterpartiet och Centerpartiet, så 

kan de inte få alla viktiga platser i olika nämnder. Men de har en väldigt stor makt trots sin mindre storlek 

eftersom ett stort parti är så pass beroende av dem. Denna aspekt med partiernas storlek och relationer 

emellan har speglat intervjuerna och mandatperioden tydligt:  

 

Jag kan tänka mig att Centerpartiet och Vänsterpartiet kan komma i skymundan. Vi är ju 13 mandat. 

Vi får ju också ta smällen eftersom vi inte kan styra som vi vill. Så dom har stor makt över oss. ”Så det 

är sossarna som gjort det”… men det var har vi ju varit tvungna till att kohandla för ha makten över 

det här. 

 

Dessa kompromisser och förhandlingar leder till att mycket av politiska beslut inte tas, utan många frågor 

skjuts upp för att politikerna inte kan komma överens. I frågor som rör exempelvis privata verksamheter 

och valfrihet är detta tydligt. När det uppstår frågor som grundar sig i attityder till privat verksamhet så 
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tas de inte ens upp på dagordningen. Samtidigt menar politikerna att det aldrig går att få igenom hundra 

procent av sin egna politik. Joelsson menar att det är så förhandlingar går till och det politikerna måste 

svälja en del saker. Han menar också att partierna får mer stryk i de frågor som de nischar sig väldigt hårt 

i så länge partiet inte har 50 procent av makten.  

Centerpartiets – och Socialdemokraternas bristande förmåga att få ut sin politik har också lett till interna 

konflikter. I Centerpartiet finns det politiker som ännu inte förlikat sig än angående den 

blocköverskridande koalitionen och som inte tycker att den är bra. Detta ses som ett problem då dessa 

politiker påpekar detta vid varje möte. De frågar varför de måste hålla på de sätten de gör och ifrågasätter 

varför de inte kan stoppa vissa beslut:  

 

…då säger vi att vi ändå har i en majoritet beslutat att vi ska göra så här och då säger de att ”det är det 

dummaste de har varit med om” och de vill inte jobba med Socialdemokraterna och de vill absolut inte 

jobba med Vänstern så det finns alltid de som maler i samma spår. 

 

Både Aspengren och Ivarsson menar att när politiker inom partiet har olika åsikter så ska det inte redogöras 

för väljarna eftersom det skulle vara för krångligt för dem. Aspengren menar att det viktigaste är att visa 

en stabilitet och han säger: ”Jag kan väl tycka så här att: jag representerar folket. Och partiet är ju mitt…det 

partiet säger det är det jag ska följa. Punkt slut. Det är ju majoriteten. Det är ju den demokratin vi har. Jag 

tror det blir helt tokigt annars.” 

Men oppositionspolitikerna har en annan syn och Jens Meyer anser istället att politikerna i partiet måste 

ha möjligheten och rättigheten att redovisa för sina egna ståndpunkter. Partiet och politikerna ska vara 

öppna med vad de tycker och Mattias Joelsson vill inte se att en partipiska viner. Han menar att partiet 

istället ska visa på en ödmjukhet och anser att det är helt okej om politiker har andra avvikande åsikter: 

”Jag tycker nog att det är bra generellt sätt om man säger att: ”här har vi olika åsikter inom partiet.” Det 

tycker jag mer är en styrka än en svaghet i alla fall.” 

 

 



31 
 

4. Slutsatser 

Syftet med denna studie var att studera och förstå kommunpolitikers syn och attityder till den 

representativa demokratin i ett blocköverskridande koalitionssammanhang. Detta är möjligt genom att 

undersöka politikernas inställningar till den representativa demokratin och hur de förhåller sig till mandat- 

och sanktionsmodellen. Syftet och forskningsfrågorna besvaras också genom att undersöka hur politikerna 

ser på den ökande fragmenteringen och på bildandet av majoritet, samt om det finns några skillnader 

mellan majoritets- och oppositionspolitiker i dessa frågor.  

Politikerna har en stark och tydlig förankring i den representativa demokratin. Deras attityder ligger i linje 

med Pitkins klassiska åsiktsrepresentativitet när de säger att en politiker ska arbeta i de politiska frågor 

som är i väljarnas intresse. Politikerna menar också att det är viktigt att visa en öppenhet för väljarna och 

vara mottagliga för deras åsikter. Att politikerna är valdemokrater stärks också av att politikerna ofta 

betonar valen som viktiga och att det är vid valen som väljarna kan utkräva ansvar. Detta är något som 

stämmer väl med sanktionsmodellen. Politikernas tveksamhet till folkomröstningen om skolan och synen 

på diskussioner med väljare tyder också på att de tror mer på den representativa demokratin snarare än 

deltagardemokratin. Dessa intervjuer stärker alltså forskningsresultatet från de tidigare studierna (KOLFU 

och MAELG) som redovisades i början av denna studie. 

Samtliga politiker har en stark vilja att sitta i en tydlig majoritet snarare än ett minoritet- eller 

samlingsstyre, och även detta stärker de tankegångar som redovisades i studiens problembild. Politikerna 

ser koalitioner som ett bra sätt att kunna forma tydliga majoriteter. Att forma en majoritet är alltså 

eftersträvansvärt, men Sverigedemokraternas intåg och därmed den ökande fragmenteringen har påverkat 

diskussionerna och formandet av majoriteter avsevärt. Deras ökande väljarstöd och de andras partiers 

negativa syn på partiet har tvingat fram förhandlingar över blockgränsen och gjort det omöjligt för en mer 

traditionell majoritet inom ett block.  

Den pessimistiska synen på väljarna som politikerna har är problematisk eftersom den bakåtblickande 

sanktionsmodellen förutsätter att väljarna faktiskt har kunskap om vilka partier det är som sitter på vilka 

positioner och vilka politiker som är ansvariga för de specifika beslut som har tagits. Detta är extra 

bekymmersamt när politikerna i den blocköverskridande koalitionen inte tycker att det är särskilt bra eller 

viktigt att de går ut med vad enskilda partier faktiskt har utfört. Skulle partierna göra det så skulle det 

skapa allt för många konflikter mellan partierna och majoriteten skulle inte hålla. Den blocköverskridande 

koalitionen hämmar alltså möjligheterna för att sanktionsmodellens kriterier faktiskt uppfylls.   

Mandatmodellen kräver också att väljarna har den politiska kunskapen så de vet vilka partier och politiker 

som representerar deras åsikter bäst. Att politikerna därmed inte tror att väljarna har den kunskapen är 

också något som är inte bra enligt mandatmodellen. Samtidigt verkar inte politikerna göra speciellt mycket 
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för att gå ut med information om vad partierna ansvarar för och vilka partier det är som faktiskt sitter i 

majoritet och opposition. Partierna i majoriteten och i oppositionen redogör inte särskilt tydligt för vad de 

faktiskt har åstadkommit. Detta är också synd eftersom det kan bidra till en väljarkår som inte besitter den 

kunskap som sanktions- och mandatmodellen kräver.  

De konsekvenser som den blocköverskridande koalitionen orsakat är problematiska på många sätt. 

Sanktionsmodellen kräver ju att kriterier som ansvarsutkrävande uppfylls, och enligt modellen ska det 

finnas en tydlighet om vilket parti som står bakom politiken och det möjliggör för väljarna att kunna veta 

vilka de ska straffa och vilka de ska gynna. Men i detta fall verkar det som att det inte går att skilja på 

partierna i majoriteten och det därmed blir svårt för väljarna att veta vilket parti som är ansvarigt. 

Mandatmodellen kräver också att det ska finnas politiska och ideologiska skiljelinjer mellan partierna där 

partierna tydligt kan påstå vad det är som de tycker och även detta blir ett problem bland 

majoritetspartierna på Hammarö. Den blocköverskridande koalitionen leder till att det skapas en politik 

där inget av partierna är nöjda med slutresultatet och att ingen får ut politiken som de faktiskt har 

kampanjat för. Det verkar därmed som att den blocköverskridande koalitionen har lett till att inget av 

partierna får ut sin politik och därmed inte kan urskilja sig från de andra partierna i majoriteten. 

Det är intressant att det inom den blocköverskridande koalitionen inte verkar finnas några vinnare eller 

förlorare. De stora partiet Socialdemokraterna får sitta i en majoritet, men kan inte riktigt få ut sin politik 

då partiet är beroende av två mindre partier. Den naturliga synen är att mindre partier får ge upp mer av 

sin ideologi än större partier. Men på grund av denna beroendeställning som Socialdemokraterna är i, så 

får de mindre partierna en oproportionerligt stor makt då koalitionen inte skulle fungera utan dem. De 

förhandlingar och kompromisser som den blocköverskridande koalitionen för med sig hämmar därmed 

både små och stora partier.  

Oppositionspartierna menar att det är positivt att de går till val tillsammans och att de därmed förtydligar 

vilka koalitionsmöjligheter som finns efter valet, något som är positivt enligt mandatmodellen. Men detta 

håller inte majoritetspolitikern med om, utan de tycker inte att det är lika viktigt att redogöra för eventuella 

konstellationer redan innan valet. Men mandatmodellen förutsätter tydliga politiska alternativ, och går 

partierna till val tillsammans så är risken att de förknippas med varandra och inte med sin egna politik. Då 

uppfyller majoritetspartierna istället ett annat viktigt kriterium med tydliga skillnader mellan de politiska 

partierna. Risken med att gå till val tillsammans är att skiljelinjerna mellan partierna blir allt suddigare, 

och att det utåt sett inte finns några skillnader mellan partierna. Det är viktigt enligt mandatmodellen att 

politiker och partier gör vad de kan för att förtydliga för väljarna de alternativ och politiska skillnader som 

finns mellan de olika partierna. Det finns också vissa skillnader mellan majoritetspolitiker och 

oppositionspolitikers attityder till hur partier ska agera och förhålla sig till väljarna. Representanterna för 
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oppositionspartierna Miljöpartiet och Kristdemokraterna menar att det är bättre för partierna om de 

redogör att det tycks olika inom partiet och att det därmed finns en transparens gentemot väljarna. 

Majoritetspartierna Centerpartiet och Socialdemokraterna menar å andra sidan att det bästa är att visa en 

stabil enighet utan interna konflikter. Denna syn går i linje med mandatmodellen som förutsätter en 

tydlighet mellan de politiska alternativen, och en samlad politik som underlättar för väljarnas val. Partier 

som skapar en splittrad bild över vilken politik som partiet står för gör det svårare för väljare att veta vilka 

beslut som kommer att tas i framtiden.  

De intervjuade politikerna är helt klart mandatsorienterade. Inför nästa val tänker alla politiker fokusera 

på vad de vill åstadkomma vid nästa mandatperiod. Det är kanske inte så konstigt att oppositionspartierna 

vill fokusera på vad de vill göra. De vill ju inte vara i opposition igen, men att majoritetspolitikerna inte 

ser det som så viktigt att faktiskt redovisa vad de har åstadkommit är bekymmersamt utifrån 

sanktionsmodellen. Enligt sanktionsmodellen så grundar sig en god representativitet på att väljarna ska ha 

möjligheten att reagera på vad politikerna har utfört, och då måste de ha kunskapen om vad politikerna 

gjort under mandatperioden. Politikerna har ju som ansvar att berätta vad de har åstadkommit under den 

tid som de har suttit i majoritet. Alla politiker har istället ett tydligt intresse för framtiden och de anser att 

det allra viktigaste är att föra en politik som fokuserar mycket på vallöften. Denna syn är mycket lik den 

syn som mandatmodellen förespråkar, och de intervjuade lägger inte mycket fokus på ansvar eller 

kunskapen om vilka som ligger bakom politiken eller andra viktiga punkter som sanktionsmodellen 

förespråkar. Samtliga politiker anser att ideologi, förtroende, värderingar och vallöften är bland de 

viktigaste för politiker och att de ska hållas, och politikerna tycker själva att det är viktigt att följa upp om 

de har uppfyllt löftena. Men samtidigt tror inte att politikerna att väljarna uppfyller de kriterier om den 

politiska kunskapen som mandatmodellen förutsätter. 

Den representativa demokratins kärna är alltså att väljarnas idéer och åsikter representeras av de politiker 

som blivit framröstade. Den representativa demokratin förutsätter olika politiska alternativ där väljarna 

kan se vilket parti de tycker representerar deras åsikter bäst och vad partierna har utfärdat. 

Mandatmodellen bygger på att politiker innan val redogör för vilken politik de vill föra, vilka vallöften de 

uttrycker och att de sedan när de format en majoritet faktiskt realiserar dessa löften. Sanktionsmodellen 

har som kriterier att väljarna ska kunna veta vilket parti som ligger bakom den förda politiken för att sedan 

göra en bedömning om de har gjort ett bra jobb eller inte. Samtidigt har den blocköverskridande 

koalitionen på Hammarö lett till att partierna i majoritet inte kan få ut den politik som de vill och som de 

har gått på val på. Det är också svårt för väljarna att kunna utkräva ansvar, eftersom partierna inte är 

särskilt benägna att enskilt gå ut med vad de har åstadkommit i den blocköverskridande koalitionen. Det 

verkar således som att den blocköverskridande koalitionen kolliderar med den representativa demokratins 

grundbultar. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Förberedande ord om vad syftet med intervjuerna är.  

Inledande frågor 

När blev du medlem i partiet? 

Hur kommer det sig att du valde att bli kommunpolitiker? 

- Varför just det partiet? 

Politikernas roll 

Vad menar du är en kommunpolitikers viktigaste uppgift? 

Vilka är dina viktigaste politiska sakfrågor? 

Hur ser du på din relation till väljarna? 

Uppstår situationer i fullmäktige där du och partiet har olika synpunkter vid behandlingen av viktiga 

principfrågor? 

Hur tänker du i situationer i fullmäktige där viktiga principfrågor ställs i konflikt mellan dina egna åsikter 

och dina väljares? 

Om koalitioner 

Tänkte ni på koalitionsbildning redan innan valet? 

Kan du berätta för mig vilka avväganden som gjordes vid diskussionerna/formandet av koalitionen? 

Var alla partier inbjudna? 

- Om inte, hur gjordes urvalet? 

Vilka har konsekvenserna blivit?  

- Positiva? Negativa? 

Anser du att blocköverskridandekoalitioner påverkar möjligheten att nå ut med det egna partiets politik?  

- Hur? 

Anser du att blocköverskridande koalitioner påverkar möjligheten för väljarna att utkräva ansvar?  

- Hur? 

Hur ser du på om befolkning vet vilka som är i styrning/opposition?  

- Vad gör ni? 

Om drygt ett år är det val. Vad kommer ni att säga för att locka väljare? 

Avslutande frågor 

Har du något som du vill tillägga som du känner inte togs upp under intervjun? 

 
 
 



 
 

Bilaga 2 – Intervjuade politiker 

Per Aspengren (S) – Kommunalråd 

Margareta Ivarsson (C) – Ordförande för Centerpartiet och ledamot i kommunfullmäktige. 

Jens Meyer (MP) – Ledamot i kommunfullmäktige och pressansvarig. 

Mattias Joelsson (KD) – Gruppledare för Kristdemokraterna och ledamot i fullmäktige och 

kommunstyrelsen. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


