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Abstract
Minority- and cross-bloc regimes in Swedish municipalities have more than doubled the last ten years. The
phenomenon should be seen in light of the fact that the traditional blocks have lost support in favor of new
parties in the municipal parliaments, such as the Swedish Democrats and different local parties. Historically,
the municipal political arena is usually described as less ideological than the national arena. Nevertheless, in
the 2014 elections, the turnout resulted in formations of weak center-right/center-left minority governments
in one third of the muncipalities in Sweden. When municipal elections result in hung parliaments,
remarkably many parties seems to favor minority governments instead of establishing cross-bloc majorities.
Why? A possible explanation is that the party identification among the swedish electorate has been replaced
by a strong bloc identification, which might induce the parties to avoid coalitions that jeopardize the support
from bloc identificated voters. But is this fear rational? Do political parties that form cross-bloc coalitions
lose more electoral support than parties that form bloc coalitions?
Thus, the purpose of this study is to provide new knowledge about the Swedish electorate and the impact
of bloc identification on Swedish politics, by investigating whether coalition parties election results are
related to the choice between bloc and cross-bloc coalitions. This is done by statistical Mann-Whitney tests
of election data from Swedish municipal elections between 1994-2014.
The study shows that the average voter support does not differ significantly for parties in blocs compared
to parties in cross-bloc coalitions. The exception is the Social Democratic Party, which on average loses
fewer votes in cross-bloc coalitions compared to scenarios in which the party is ruling alone or in a
traditional bloc. With these results, the study complement previous research on bloc identification and
electoral behavior. Furthermore, the study does not support the hypothesis that a party's electoral support in
cross-bloc coalitions differs, depending on whether or not the party is leading the cross-bloc coalition.
In summary, the study does not provide rational support for non-scientific assumptions that cross-bloc
coalitions are associated with particular declining electoral support, despite increasing political mobility and
enhanced block identification among the electorate.
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1. Inledning
1.1 Problemformulering
Minoritets- och blocköverskridande regimer i landets kommuner har mer än fördubblats på tio år.1
Fenomenet bör ses i ljuset av att de traditionella blocken förlorat mandat till förmån för nya partier i de
kommunala församlingarna, såsom Sverigedemokraterna och lokala ”listor”. Framför allt
Sverigedemokraternas(SD) framväxt har medfört parlamentariska konsekvenser, då de väletablerade
partierna generellt avstått från att låta SD ingå i en styrande koalition. Utvecklingen bryter Sveriges
traditionella politiska landskap, och har föranlett Sveriges kommuner & landsting(SKL) att presentera
rapporter om problem och möjligheter att styra i minoritet och/eller i blocköverskridande regimer.2 Men
trenden utmanar även de etablerade partiernas normativa uppfattningar om ”naturliga” konfliktlinjer och
samarbetskonstellationer – skapandet av regimer med styrkraft riskeras därmed om partierna, av exempelvis
traditionella eller taktiska skäl, avstår från att söka samarbeten med partier från det traditionella
motståndarblocket.
Samtidigt skiljer sig den kommunalpolitiska traditionen från rikspolitikens dito. I boken ”Samförståndets
tid”(1998) beskriver historikern Martin Åberg hur samarbeten och samförståndslösningar är etablerad praxis
i många av landets kommuner sedan lång tid tillbaka. Dock verkar samförståndspolitiken ofta från ärende till
ärende – de formella, valtekniska allianserna över de traditionella blockgränserna inte hört till de historiska
vanligheterna. Statsvetarna Gissur Erlingsson, Sören Holmberg och Henrik Oscarsson menar även att den
(temporära eller långvariga) förekomsten av ”nya partier” i landets kommunfullmäktigen inte bidragit till
bildandet av majoritetskonstellationer utanför de traditionella blocklinjerna; höger-vänsterskalans kraft
pressar ned partierna i den gamla strukturen, och blockkoalitionerna tycks fortfarande vara det aptitligaste
alternativet.3
Ändå visar senaste valen med all önskvärd tydlighet att de traditionella blocken och
samverkanskonstellationerna är satta under press av nya och framväxande partier. Den kommunala arenan
brukar beskrivas som mindre ideologiskt betingad än den rikspolitiska. Trots detta resulterade valet år 2014 i
att svaga borgerliga/rödgröna minoritetsstyren bildades i en tredjedel av landets kommuner. När det egna
blocket inte lyckas få majoritet, väljer alltså anmärkningsvärt många att regera i minoritet istället för att få till
stånd en blocköverskridande majoritetslösning. De blocköverskridande koalitionerna ökar förvisso i antal,
men inte i lika stor utsträckning som de ”borde”, med tanke på att stabila majoritetsstyren ofta är eftersträvade i
landets kommuner. Varför är det så? I SKL:s rapport ”Att bryta mönster – vägar mot blocköverskridande

1

Sveriges kommuner & landsting (SKL),
https://skl.se/demokratiledningstyrning/valmaktfordelning/valresultatmaktfordelning2014.4696.html. Hämtad 2017-03-30
2 Ibid. Hämtad 2017-03-30
3
Gissur Ó. Erlingsson, Varför bildas nya partier?: om kollektivt handlande och partientreprenörer, Department of Political
Science, Lund University, Diss. Lund : Lunds universitet, 2005,Lund, 2005, sid. 74 samt Holmberg, Sören & Oscarsson,
Henrik, Väljare: svenskt väljarbeteende under 50 år, 1. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2004. Sid. 105
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samarbeten” föreslås tesen att politikernas och väljarnas emotionella inställning till ”fienden” kan spela en
avgörande roll:
Det emotionella engagemanget och inte minst prestigen i tävlingsmomentet blockerar då lätt alla rationella
sakpolitiska argument för ett samarbete. Det spelar således ingen roll om Socialdemokraternas och Moderaternas
politik i kommunen, regionen eller landstinget är snarlik på många områden – ett samarbete är ändå uteslutet
eftersom de båda partierna samt eventuella traditionella stödpartier ska konkurrera snarare än samarbeta med
varandra.4

Rapporten hänvisar till den så kallade ”Michiganskolans” begrepp ”partiidentifikation”, och menar att väljare
som, på socioekonomiska eller starkt ideologiska grunder, identifierar sig med partier också identifierar sig
med block.5 Statsvetaren Magnus Hagevi har studerat detta i svensk kontext, och menar bland annat att
blockidentifikationen i valmanskåren har ökat i styrka de senaste decennierna, samtidigt som
partiidentifikationen minskat i styrka. Blockidentifikationen är ett viktigt verktyg som hjälper väljaren att
slutligen välja parti. Därmed skulle politikernas ovilja att inleda blocköverskridande samarbeten kunna
förklaras med rädsla för väljarnas bestraffning på valdagen; valmanskårens blockidentifikation gör att
partierna tenderar avstå blocköverskridande lösningar för att på så sätt minska risken för väljarflykt.
Är oron för sambandet mellan blocköverskridande koalitioner och väljarflykt befogad hos Sveriges
kommunpolitiker? Frågan är intressant ur flera aspekter. Den samhälleliga aspekten är självklar: om landets
politiker föredrar svaga minoritetsstyren framför bildandet av stabila blocköverskridande majoriteter med
anledning av ogrundad oro för väljarnas dom, riskerar denna ogrundade oro att försvåra för effektiv och
ändamålsenlig styrning av landets kommuner. Om istället oron visar sig befogad, innebär det att det
traditionella partisystemet kan stå inför allvarliga problem gällande möjligheterna att navigera i det nya
politiska landskapet.
En stor del av tidigare forskning om koalitioner och väljare, i såväl Sverige som i Europa, har fokuserat på
kommunpolitik, partiväsendet och koalitionsbildningens mekanismer. Historikern Erik Wångmar har i flera
böcker beskrivit svensk kommunhistoria. Han (liksom Åberg) menar att den traditionella konsensuskulturen
skiljer kommunpolitiken från riksdagspolitiken, och historiskt har de blocköverskridande uppgörelserna varit
fler på kommunnivå. Uppkomsten av nya partier (såsom Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och lokala
partier) har dock gjort de kommunala koalitionerna mer oförutsägbara under de senaste decennierna.
Wångmar menar också att koalitionssignaler från riksdagspolitiken tycks ha viss inverkan på
kommunpolitiken. Det menar även statsvetarna Henry Bäck och Gissur Erlingsson – i tider av stark
polarisering på riksnivå, tycks detta medföra vissa polariserande effekter i kommunerna. Det verkar alltså
finnas ett visst samband mellan de två nivåerna, men dess styrka är oklar. Gällande styrande koalitioner (eller
”regimer”) har statsvetaren Hanna Bäcks studier bland annat visat hur partiernas grad av interndemokrati

4
5

SKL, http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-332-1.pdf?issuusl=ignore. Hämtad 2017-03-30
Ibid.
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och förhandlingsvilja påverkar formandet av koalitioner.6 I Finland har statsvetarna Mikko Mattila och Tapio
Raunio har visat hur valresultat sällan är en särskilt stark indikator för vilka styrande koalitioner som bildas,
och att ett negativt valresultat inte nödvändigtvis minskar chanserna att ingå i den kommande
regeringskoalitionen – snarare tvärtom.7 Liksom i Sverige har flertalet nederländska studier fokuserat på hur
”nya partier” utmanat stabiliteten i det traditionella politiska systemet – efter kommunvalet år 2006 ingick
lokala partier i mer än hälften av landet regerande kommunkoalitioner, vilket är en situation som skiljer sig
från den svenska kontexten.8
Vad gäller koalitioner (”regimer”) och dess relation till de svenska väljarna, har statsvetarna David
Karlsson och Mikael Gilljam bland annat visat att ”regerandet” har ett pris – partier som suttit vid makten
under en mandatperiod löper ofta större risk att förlora väljare, än partier som varit i opposition. I Karlssons
& Gilljams studie av vad de kallar ”Cost of Ruling”, har de genom regressionsanalyser av svenska
kommunval analyserat regeringsmaktens ”pris” utifrån ett antal, möjligen förklarande variabler. En av deras
viktiga slutsatser är att innehavet av posten som kommunstyrelsens ordförande tycks ha en direkt
motverkande effekt på väljarflykten – ska ett parti regera, så bör partiet försöka få regimens ledande post.
Forskarna drar också slutsatsen att regimens ”ideologiska bredd” kan ha betydelse för partiernas
efterföljande valresultat, inte minst då mittenpartier tycks missgynnas särskilt i en ideologiskt bred koalition.
, men hittills har ingen studie sökt undersöka huruvida specifikt blocköverskridande samarbeten tenderar
gynna eller missgynna dess partier i nästföljande val. Om blockidentifikationen är stark hos stora delar av
väljarkåren, så är det samtidigt rimligt att anta att dessa väljare föredrar blockkoalitioner framför
blocköverskridande dito. Trots att forskningen om koalitionsbildning är såväl vid som djup, har
anmärkningsvärt få statsvetare intresserat sig för blocköverskridande koalitioner och dess relation till
valmanskåren – inte minst i en svensk kontext.
Det tycks finnas skäl att tro, att svårigheten att bilda blocköverskridande regimer i Sverige har ett samband
med en uppfattad risk för väljarflykt, som i sin tur kan härledas till forskning om bland annat
”regeringspris”, valmanskårens ökade rörlighet och blockidentifikation. Här ämnar denna studie att fylla en
forskningslucka, genom att utforska huruvida det finns signifikanta skillnader mellan partiernas valresultat
beroende på om partierna regerar i block eller i blocköverskridande koalitioner. Det kan i förlängningen kan
ge upphov till en inomvetenskapligt intressant diskussion om blockidentifikationens inverkan på svensk
politik, såväl som en mer utomvetenskaplig diskussion om huruvida den nämnda samtida skepsisen
gentemot blocköverskridande koalitioner har empiriskt stöd eller ej.

6

Bäck, H. (2003). Explaining coalitions: evidence and lessons from studying coalition formation in Swedish local
government. Diss. Uppsala : Univ., 2003. Uppsala.
7
Mattila, Mikko & Raunio, Tapio, 'Government formation in the Nordic countries: the electoral
connection', Scandinavian political studies (Print)., 2002(25):3, s. 259-280, 2002
8
Andeweg, Rudy B. & Irwin, Galen A., Governance and politics of the Netherlands, Fourth edition., Basingsotke,
Hampshire, 2014
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1.1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med den här studien är således att ge ny kunskap samt bidra till teoribildning om den svenska
väljarkåren och blockidentifikationens inverkan på svensk politik, genom att undersöka huruvida
koalitionspartiers valresultat hänger samman med valet mellan blockkoalition respektive blocköverskridande
koalition. Detta görs genom statistiska Mann-Whitney-tester av valdata från svenska kommunval mellan
åren 1994-2014, där väljarstödsförändringar för partier i som under föregående mandatperiod regerat i
koalition undersöks. De övergripande frågeställningarna kan formuleras som följer:
1. Finns några signifikanta skillnader mellan partiernas genomsnittliga väljarstödsförändringar beroende på
om partierna regerar i block eller i blocköverskridande koalition?
2. Finns några signifikanta skillnader mellan ett partis väljarstödsförändringar i blocköverskridande
koalitioner, beroende på om partiet innehar posten som kommunstyrelsens ordförande eller ej?

1.2 Disposition
Uppsatsen är indelad i tre övergripande kapitel. Kapitel ett fungerar som inledning, där undersökningens
syfte, frågeställningar, avgränsningar beskrivs och presenteras. I detta kapitel redogörs även för det
datamaterial som ligger till grund för studien, samt beskrivning och resonemang kring Mann-Whitney-tester
som metod. I kapitel två presenteras studiens teoretiska avstamp i statsvetenskaplig forskning om block/partiidentifikation, väljarbeteende, kommunala regimer och regeringskostnad. I kapitel tre presenteras
undersökningens övergripande resultat; först genom tabeller som ger en överskådlig bild av Mann-Whitneytesternas utfall, därefter genom en precis och sammanfattande analys av dessa. I det fjärde kapitlet diskuteras
studiens resultat i förhållande till syfte, frågeställningar och teoretisk ansats, varefter slutsatser för framtida
forskning dras.

1.3 Avgränsningar
Studien är huvudsakligen avgränsad ur två aspekter; objektsmässigt och tidsmässigt. För det första är det
kommunerna som står i fokus. Materialet som ligger till grund för undersökningen utgörs av resultat från
1447 separata val till kommunfullmäktige i hela Sverige, vilket gör det rimligt att studiens ambition enbart är
att säga något om svensk kommunpolitik och ”den kommunale väljaren”. Kommunpolitiken är, vilket
behandlas mer djuplodande i kapitel 2.2 ”Om kommunala regimer och koalitioner”, på avgörande sätt skild
från rikspolitiken i fråga om kultur och styrning. Resultaten från studien bör därmed inte direktappliceras på
rikspolitiken. Däremot skulle studiens resultat kunna ge fingervisningar om potentiellt intressanta fenomen
inom svenskt väljarbeteende, som genom fler och mer avancerade studier av riksdagsval skulle kunna påvisa
4

likheter såväl som skillnader mellan den kommunale respektive rikspolitiske väljaren. Såsom refereras till i
kapitel 2.2, är det svenska partisystemet på såväl nationell som lokal nivå starkt kopplade till höger-vänsterdimensionen, i avseendet att partierna ideologiskt har positionerat sig längs den socialistisk-borgerliga skalan.
Om höger-vänster-skalan är av likartad betydelse båda nivåer, så skulle det kunna innebära att likartad
blockdynamik existerar i riks- och kommunpolitik. Därmed är det möjligt att teoretiska paralleller skulle
kunna dras. Sådana jämförelser ligger dock som bekant utanför den här studiens ramar.
Vidare är valet av kommuner som undersökningsobjekt fördelaktigt i avseendet att datamaterialet från
Sveriges kommunfullmäktigeval, naturligtvis, innehåller betydligt fler undersökningsenheter än motsvarande
data från riksdagsval; genom att undersöka fler val, ökar också möjligheten att dra statistiskt säkra slutsatser.
Av samma skäl fokuserar studien av relationen mellan väljarstödsförändringar och innehavet av KSO-posten
enbart på tre partier, Moderaterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna, då dessa tre partier tillsammans
besuttit över 90 % av KSO-posterna i landets kommuner mellan åren 1994-2014. Separata analyser av övriga
etablerade partier hade helt enkelt givit för tunt underlag för en studie av denna typ.
För det andra är undersökningen avgränsad till kommunfullmäktigevalen mellan åren 1994-2014. Skälen
kan hänvisas till resonemangen av bland andra Hagevi och Wångmar i kapitlen 2.1 respektive 2.2, vilka dels
visar hur väljarnas blockidentifikation ökat i styrka under de senaste decennierna, samtidigt som antalet
oförutsägbara (och blocköverskridande) koalitioner ökat från låg nivå från och med valet år 1994 och
framåt. Med andra ord – väljarna har alltmer kommit att sålla sig till det ”allmänsocialistiska” kontra
”allmänborgerliga lägret”, samtidigt som partierna i landets kommuner, trots allt, trevande börjat sträcka
händerna över blockgränsen i fler fall än tidigare. Motsättningen mellan dessa två faktum utgör gott skäl till
att avgränsa studien till nämnda period; antalet undersökningsbara koalitioner ökar från år 1994, samtidigt
som väljarnas stärkta blockidentifikation ställer de blocköverskridande koalitionerna i ett spännande ljus.

1.4 Metod och material
1.4.1 Kvantitativ metod
Studien syftar till att undersöka huruvida koalitionspartiers valresultat hänger samman med partiernas val att
antingen regera i blockkoalition eller blocköverskridande koalition. Uttryckt i andra termer, ämnar studien
att jämföra medelvärden för valresultat mellan två grupper; partier som ingår i blockkoalitioner, och partier
som ingår i blocköverskridande koalitioner. Därmed framstår medelvärdesanalyser som det mest adekvata
angreppssättet. Medelvärdesjämförelser mellan två grupper genomförs vanligen via antingen t-tester eller
Mann-Whitney-tester.9 Mer om skillnaden mellan dessa senare.

9

Djurfeldt, Göran, Larsson, Rolf & Stjärnhagen, Ola, Statistisk verktygslåda 1: samhällsvetenskaplig orsaksanalys
med kvantitativa metoder, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010. Sid. 229
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Först några ord om kvantitativ metod. Statistik och den kvantitativa metodiken har sitt ursprung i
matematiken och naturvetenskapen, och förknippas ofta med ord som logik, rationalitet, systematik och
objektivitet.10 Forskaren behöver i regel inte ”stå ansikte mot ansikte” med sina undersökningsobjekt, vilket
minimerar den direkta påverkansrisk som kan uppstå i exempelvis intervjusituationer. Därtill kan
kvantitativa metoder ofta beskrivas på ett exakt, systematiskt och transparent sätt, vilket gör sådana studier
enkla att upprepa och utvärdera, vilket också minimerar risken för felaktig påverkan och snedvridna
resultat.11 Kvantitativa metoder lämpar sig för teoritestande studier, och kan utföras på stora datamängder
och stickprov.12 Större antal undersökta fall ger i sin tur större statistisk styrka, vilket också stärker eventuella
anspråk på generaliserbarhet.
Kritiken mot kvantitativ metod tar ofta sin utgångspunkt i dess positivistiska ontologi; med sitt avstamp i
naturvetenskapens vilja att finna ”objektiv” lagbundenhet via exakta mätningar, menar kritikerna att
kvantitativ forskning underskattar den komplexitet och oförutsägbarhet som präglar det
samhällsvetenskapliga fältet. Att mäta och studera vatten är väsensskilt från att exempelvis studera
väljarbeteende, då människors politiska uppfattning är betydligt mer oförutsägbart, förändringsbenäget och
varierande från individ till individ. Utöver insikten om samhällets komplexitet bör man även begrunda
mätbarhetens problematik. Hur kan egentligen väljarbeteende mätas på ett trovärdigt sätt? Forskaren kan
förvisso, som i den här studien, utgå från den beroende variabeln ”valresultat”, och undersöka om de
oberoende variablerna ”blockkoalition” och ”blocköverskridande koalition” ger upphov till signifikanta
skillnader i den beroende variabeln – men ger det oss verkligen svar på hur partiers valresultat hänger
samman med valet av koalitionstyp? Det går exempelvis inte att utesluta att eventuella uppmätta skillnader
beror på andra faktorer än koalitionstypen, eller att allvarliga dolda fel finns i datamaterialet. Därtill har
statistiska studier av jämförande typ (såsom Mann Whitney-testet) svårigheter att ge kunskap om kausala
samband mellan två variabler. För att finna mer heltäckande svar på frågan huruvida valet mellan
blockkoalition och blocköverskridande koalition hänger samman med ökad/minskad väljarflykt, kan
exempelvis intervju-/enkätstudier med väljare och förtroendevalda ge insikter om motiv och
bevekelsegrunder till partival och val av koalition.
Även om dessa invändningar är logiskt rimliga, kan den kvantitative forskaren trots allt försvara metodens
vetenskaplighet och användbarhet. För att använda statsvetaren Roger Pierces ord: ”It is less imperfect than
qualitative research”13. För att återkoppla till en av de största fördelarna med den kvantitativa metoden:
transparens ger goda möjligheter till upprepning och utvärdering, vilket minimerar risken för att felaktiga
slutsatser av statistiska studier tas för sanna. Filosofen Karl Popper menade varje vetenskaplig studie
behöver vara falsifierbar, och att inga säkra slutsatser eller sanningar bör dras av enstaka studier; varje
10

Pierce, Roger., Research methods in politics [Elektronisk resurs] : a practical guide, SAGE, Los Angeles, [Calif.],
2008. Sid. 43-44
11 Ibid. Sid. 44-45
12 Ibid. Sid. 44-45
13 Ibid. Sid. 45
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teoretisk generalisering kan utmanas av ett ensamt avvikande fall som motsäger nämnda teori.14 Teorier och
generaliseringar bör istället hållas för mer eller mindre sannolika – ju fler falsifieringsförsök en teori överlevt,
och ju fler alternativa teorier som förkastats, desto mer sannolik bör teorin anses vara. Ett underliggande
syfte med den här studien är som bekant att undersöka samband mellan variabler, och via vald kvantitativ
metod ges också möjlighet att bedöma statistisk sannolikhetsgrad för eventuellt funna samband. Det är en
av den kvantitativa metodens stora förtjänster.
För den här studien är det alltså av största vikt att den metodologiska transparensen är tydlig, och att
studiens slutsatser tar hänsyn till koherensen mellan frågeställningar, material och metod. Nedan följer en
genomgång av den databearbetning och de tester som ligger till grund för studien, så läsaren får möjlighet att
såväl upprepa studien som bedöma dess vetenskaplighet. I kapitel tre och fyra återfinns analys respektive
diskussion av studiens resultat, i vilka ambitionen är att ha ett försiktigt, sakligt och välgrundat
förhållningssätt, för att på så sätt minimera risken för felaktiga och orimliga slutsatser.

1.4.2 Mann-Whitney-tester
En av de vanligaste och vetenskapligt starkaste metoderna för att finna samband mellan två variabler samt
jämföra statistiska skillnader mellan två grupper är det så kallade Mann-Whitney-testet. Mann-Whitney-testet
jämför (till skillnad från de s.k. t-testet) medianskillnader, med syftet att undersöka om medianen hos två olika
grupper skiljer sig signifikant från varandra. En svaghet med Mann-Whitney-test jämfört med t-test, grundar
sig i att det förstnämnda mäter median och inte medelvärde; det förstnämnda kan konstatera att signifikanta
skillnader existerar, men har svårare att precisera exakta variansskillnader i exempelvis procent. Detta
påverkar dock inte studiens syfte i någon negativ mening då ambitionen är att utröna huruvida någon
skillnad existerar eller ej, det vill säga – finns det något signifikant samband mellan valet mellan block- och
blocköverskridande koalition och väljarstödsförändringar i efterföljande val?
Mann-Whitney-testet är icke-parametriskt och kräver med andra ord inte data från någon känd fördelning
(t.ex. normalfördelning). Därtill krävs relativt få undersökningsenheter för att testet ska ge starka resultat. Då
Kolmogorov-Smirnov-tester av studiens data visar att fördelningarna avviker signifikant från
normalfördelning, är alltså ett icke-parametriskt test att föredra.
Testet vilar på fyra huvudsakliga antaganden15:
1. Undersökningsenheterna är oberoende av varandra
2. Den oberoende variabeln är kategorisk

14

Ibid. Sid. 26-27

15

Laerd Statistics, https://statistics.laerd.com/premium-sample/mwut/mann-whitney-test-in-spss-2.php. Hämtad 2017-0927
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3. Den beroende variabeln är på minst ordinalskalenivå
4. Det är samma fördelning hos den beroende variabeln i båda undersökta grupperna
Syftet med Mann-Whitney-testet är sålunda överensstämmande med den här studiens dito – det är skillnader
mellan grupper som är av intresse. Dock behöver vi säkerställa att den data som ligger till grund för studien
uppfyller kraven för Mann-Whitney-tester.
Studiens undersökningsenheter utgörs av partier i 1447 separata kommunval i Sverige mellan åren 19942014. Varje väljare i varje kommun är unik. Om man accepterar antagandet att en svensk väljare med en röst
enbart kan påverka valresultatet i en kommun, så måste man samtidigt acceptera att varje kommunvalsresultat
är statistiskt oberoende från övriga dito.

I varje kommunval mäts följande variabler:
Tabell 1: Studiens variabler
Label

Variabelnamn Värde

Kommunnamn

kommunnamn

ID+Text

Blocköverskridande styre/blockstyre

blockstyre

0/1

Kommunstyrelsens ordförande är socialdemokrat

ksos

0/1

Kommunstyrelsens ordförande är centerpartist

ksoc

0/1

Kommunstyrelsens ordförande är moderat

ksom

0/1

Kommunstyrelsens ordförande tillhör övrigt parti

ksoö

0/1

Moderaterna ingår i den styrande koalitionen

mkoalition

0/1

Centerpartiet ingår i den styrande koalitionen

ckoalition

0/1

Folkpartiet ingår i den styrande koalitionen

fpkoalition

0/1

Kristdemokraterna ingår i den styrande koalitionen

kdkoalition

0/1

Miljöpartiet ingår i den styrande koalitionen

mpkoalition

0/1

Socialdemokraterna ingår i den styrande koalitionen

skoalition

0/1

Vänsterpartiet ingår i den styrande koalitionen

vkoalition

0/1

Övrigt parti ingår i den styrande koalitionen

övrkoalition

0/1

Moderaternas förändring i procentenheter

menheter

Procentenheter (0.00-1.00/-1.00)

Centerpartiets förändring i procentenheter

cenheter

Procentenheter (0.00-1.00/-1.00)

Folkpartiets förändring i procentenheter

fpenheter

Procentenheter (0.00-1.00/-1.00)

Kristdemokraternas förändring i procentenheter

kdenheter

Procentenheter (0.00-1.00/-1.00)

Miljöpartiets förändring i procentenheter

mpenheter

Procentenheter (0.00-1.00/-1.00)

Socialdemokraternas förändring i procentenheter

senheter

Procentenheter (0.00-1.00/-1.00)
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Vänsterpartiets förändring i procentenheter

venheter

Procentenheter (0.00-1.00/-1.00)

Övriga partiers förändring i procentenheter

övrenheter

Procentenheter (0.00-1.00/-1.00)

Moderaternas procentuella förändring

mprocför

Procent

Centerpartiets procentuella förändring

cprocför

Procent

Folkpartiets procentuella förändring

fpprocför

Procent

Kristdemokraternas procentuella förändring

kdprocför

Procent

Miljöpartiets procentuella förändring

mpprocför

Procent

Socialdemokraternas procentuella förändring

sprocför

Procent

Vänsterpartiets procentuella förändring

vprocför

Procent

Övriga partiers procentuella förändring

övrprocför

Procent

Via den binära variabeln ”blockstyre” säkerställs sålunda att undersökningsenheterna delas in i kommuner
som har blockstyre respektive blocköverskridande styre. De fyra binära variablerna för kommunstyrelsens
ordförande delar i sin tur in kommunerna utifrån vilket parti som innehar KSO-posten. Socialdemokraterna,
Centerpartiet och Moderaterna står för absoluta lejonparten av ordförandeskapen i landets kommunstyrelser
mellan åren 1994-2014, vilket också är orsaken till att övriga partier bildar egen variabel. Därtill mäts
koalitionsdeltagandet genom en binär variabel för respektive parti, vilket gör att partiernas valresultat kan
relateras till deras eventuella deltagande i styrande koalition. På ovan nämnda sätt har alltså studiens
oberoende variabler kategorisk konstruktion.
Definitionen av ”blockkoalition” respektive ”blocköverskridande koalition” är inte oproblematisk, och
kräver några kommentarer. Även om blockpolitiken på riksdagsnivå skär en tämligen skarp linje mellan å
ena sidan V, S, MP, å andra sidan C, FP, M och KD, är denna uppdelning långt ifrån lika självklar på
kommunnivå. Exempelvis partier såsom Miljöpartiet, Centerpartiet och Folkpartiet har i många kommuner
väletablerade samarbeten med Socialdemokraterna, och definierar sig inte enligt uppdelningen ”rödgrön”
respektive ”borgerlig” på lika tydligt sätt som partierna gör på riksdagsnivå. Samtidigt uppfattar väljarna att
det ideologiska avståndet överlag mellan å ena sidan V, S, MP, å andra C, FP, KD, M minskar (se graf 4 i
kapitel 2.1.2). Väljarna tycks med andra ord uppfatta ideologiska likheter mellan partierna på respektive sida,
vilket i det dagliga politiska samtalet gör att nämnda två sidor refereras till som ”de rödgröna” respektive ”de
borgerliga”. Jag har valt att operationalisera blocken enligt följande uppställning:
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Tabell 2: Operationalisering av block
Koalitionstyp
Block: rödgrön

1
S

2
S+MP

3
S+V

4

5

S+MP+ MP

6

7

MP+V

V

C+FP

C+KD

8

V
Block: borgerlig M

M+C
8

M+FP

9

10

FP+

M+C+

M+C+

KD

FP

KD

M+KD
11

C
12

13

M+FP

C+FP+

M+C+

+KD

KD

FP

FP

14
KD

+KD
Kommentar: I de fall då övriga partier (såsom ”lokala partier”) ingått i den styrande koalitionen, har koalitionen
operationaliserats som ”blockkoalition”, såvida inte koalitionen i övrigt är av blocköverskridande slag (t.ex. S+M+Övr.).
Anledningen är att dessa fall är få, och att det är svårt att kategorisera exempelvis lokala partier enligt höger-vänsterskalan.

I de fall då konstellationerna avvikit från ovanstående koalitionsvarianter (såsom varianten S+C), så har
denna koalition kategoriserats som blocköverskridande. Här måste betonas, att den särskilda kommunala
kontexten spelar roll. Faktumet att t.ex. Miljöpartiet16 har haft många väletablerade samarbeten med ”de
borgerliga” och att Centerpartiet och Folkpartiet haft många väletablerade med Socialdemokraterna genom
historien, gör att analysen av studiens resultat måste tolkas försiktigt och med hänsyn till dessa partiers
kommunala samarbetshistoria. Wångmar skriver bland annat att koalitioner mellan Socialdemokraterna och
Centerpartiet eller Folkpartiet varit mer eller mindre vanliga under flera decennier, men att trenden gått i
vågor. Han menar också att Miljöpartiet är svårt att kategorisera i block, men att partiet har betydligt fler
beröringspunkter med det ”socialistiska blocket”, främst på nationell nivå. 17 Kommunal variation/kontext
gör att dessa partier inte kan kategoriseras som givet blockbundna i varje fall.
Eftersom studien syftar till att mäta förändring i termer av väljarstöd, behövs adekvata mått för detta. Själva
väljarstödsförändringen och scenariot för detsamma kan beskrivas som följer:
Steg 1: Regimtyp bildas efter ett val(Blockkoalition/Blocköverskridande koalition).
Steg 2: Efterföljande val (väljarstödet för koalitionspartierna förändras).
Förändring i valresultat mäts oftast på två sätt; i procent eller procentenheter. Ett val mellan de två medför
implikationer. För ett litet parti kan en ökning med två procentenheter ses som en rejäl framgång, medan en
motsvarande ökning för ett stort parti knappt är ytterst marginellt. Används istället procentuell förändring

16

Wångmar menar i ”Samlingsstyre, blockstyre, mångstyre”(sid. 20) att Miljöpartiet är svårt att kategorisera i block, men att
partiet har betydligt fler beröringspunkter med det ”socialistiska blocket”, främst på nationell nivå.
17 Ibid. Sid. 154 samt sid. 20
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som mått, kan små partier öka med över hundra procent, medan motsvarande ökning är matematiskt
omöjlig för ett stort parti.18 Då Mann-Whitney-tester tar hänsyn till medianer och inte medelvärden, är det
av mindre betydelse vilken måttenhet som används; studiens huvudsakliga syfte är att kontrollera om
signifikanta skillnader existerar, och inte hur stora dessa skillnader är. Det viktiga för testet är att den
beroende variabeln är på minst ordinalskalenivå, vilket såväl procent som procentenheter är (intervallskala).
Som Karlsson & Gilljam skriver, finns metodologiska problem med båda enheterna, då t.ex. procentenheter
underskattar mindre partier medan procent överskattar desamma.19 I den här studien är dock själva
väljarstödsförändringen av mindre intresse – syftet är att utreda huruvida det finns någon signifikant skillnad
eller ej. Jag har därför valt att använda båda måttenheterna parallellt.
Nästa krav för Mann-Whitney-testet är att det är samma fördelning hos studiens beroende variabler. Via
histogram kan forskaren okulärbesikta fördelningarna och göra en bedömning.

Graf 1: Exempel på fördelning för Socialdemokraterna

Kommentar: Grafen visar fördelningar av väljarstödsförändringar för Socialdemokraterna efter en mandatperiod i
regerande koalition. Det vänstra histogrammet visar fördelningen av Socialdemokraternas väljarstödsförändringar i
blockkoalition, det högra histogrammet visar fördelningen av Socialdemokraternas väljarstödsförändringar i
blocköverskridande koalition.

18

Se liknande diskussion av Karlsson & Gilljam, Cost-of-Ruling in a Local Multiparty system. Paper prepared for NORKOM XXII
Åbo, November 21-23, 2013. Sid. 8. https://www.abo.fi/fakultet/media/30471/davidkarlssonabonorkomxii2.pdf. Hämtad
2017-04-13
19 Karlsson, David & Gilljam, Mikael. Cost-of-Ruling in a Local Multiparty system. Paper prepared for NORKOM XXII Åbo,
November 21-23, 2013. Sid. 3. https://www.abo.fi/fakultet/media/30471/davidkarlssonabonorkomxii2.pdf. Hämtad 201709-26
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Histogrammen över övriga partiers väljarstödsförändringar i blockkoalition respektive blocköverskridande
koalition visar liknande resultat. Som vi kan se i ovanstående exempel, har fördelningarnas form mycket
stora likheter, vilket föranleder mig att anta att det är samma fördelning hos den beroende variabeln i båda
undersökta grupperna.
Mot testet ämnar jag ställa två hypoteser, där den ena är en nollhypotes och den andra är en mothypotes. I
studiens fall:
Modell A:
H0: ”det finns ingen signifikant skillnad i valresultat mellan partier som ingår i en
blocköverskridande koalition jämför med partier som ingår i en blockkoalition”
H1: ”det finns signifikanta skillnader i valresultat mellan partier som ingår i en
blocköverskridande koalition jämfört med partier som ingår i en blockkoalition”
Modell B:
H0: ”det finns ingen signifikant skillnad i valresultat mellan partier som innehar posten som
kommunstyrelsens ordförande i blocköverskridande koalitioner, och de som inte innehar
posten”
H1: ”det finns signifikanta skillnader i valresultat mellan partier som innehar posten som
kommunstyrelsens ordförande i blocköverskridande koalitioner, och de som inte innehar
posten”
Mann-Whitney-testet prövar med andra ord dessa hypoteser, och resultatet ger oss möjlighet att diskutera
svar på de frågeställningar studien ställer. Nedan följer ett exempel20 på hur testet går till i detta fall.
Anta att det nyss hållits kommunval i alla Sveriges kommuner, och att vi studerar Moderaternas
väljarstödsförändringar i tio kommuner i vilka Moderaterna under den senaste mandatperioden suttit vid
makten. I nedanstående tabell är dessa fiktiva väljarstödsförändringar listade i procentuell förändring.
Tabell 3: Exempel på datatabell för Mann-Whitney-test
Blockkoalition

0,07

0,05

0,06

0,04

0,12

Blocköverskridande koalition

0,03

0,06

0,04

0,02

(-0,01)

Kommentar: De tio kommunvalen kan delas in i två grupper. I fem av kommunerna har Moderaterna under den senaste
mandatperioden ingått i en borgerlig blockkoalition. I övriga fem kommuner har Moderaterna under den senaste
mandatperioden ingått i en blocköverskridande koalition. Väljarstödsförändringarna i valet mäts i procent.

20

Exemplet är i sin helhet inspirerat av fil.dr. Wayne W. Lamortes artikel på Boston University School of Healths hemsida,
http://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/mph-modules/bs/bs704_nonparametric/BS704_Nonparametric4.html. Hämtad 2017-0925
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Finns någon signifikant skillnad mellan Moderaternas väljarstödsförändringar beroende på om partiet
regerar i block eller i blocköverskridande koalition? I det här exemplet utgår vi från studiens förutsättningar,
och antar att stickprovets data inte följer någon känd fördelning (t.ex. normalfördelning). Mot MannWhitney-testet ställer vi två hypoteser:
H0: ”Det finns ingen signifikant skillnad mellan Moderaternas väljarstödsförändringar efter en
mandatperiod i blockkoalition jämfört med Moderaternas väljarstödsförändringar efter en mandatperiod i
blocköverskridande koalition.”
H1: ”Det finns signifikant skillnad mellan Moderaternas väljarstödsförändringar efter en mandatperiod i
blockkoalition jämfört med Moderaternas väljarstödsförändringar efter en mandatperiod i
blocköverskridande koalition.”
Mann-Whitney-testet är en typ av rankningstest, där steg 1 innebär att de två fördelningarnas(gruppernas)
data listas från lägst till högst. I nedanstående tabell finner vi nämnda lista i kolumnen ”Totalt”, och en
rankning av placeringarna i listan i kolumnen ”Rankning”.

Tabell 4: Exempel på datatabell för Mann-Whitney-test
”Totalt”
Block.

Rankning

Block.

Blocköverskr.

0,07

0,03

(-0,01)

1

0,05

0,06

0,02

2

0,06

0,04

0,03

3

0,04

0,02

0,04

0,12

(-0,01)

0,05
0,06

Blocköverskr.

0,04

Block.

4,5

Blocköverskr.

4,5

6
0,06

7,5

0,07

9

0,12

10

7,5

Såsom det framgår av tabellen är de lägre rankade placeringarna (1,2,3 i kolumnen ”Rankning”) baserade på
väljarstödsförändringarna för Moderaterna i kommuner där de under den senaste mandatperioden ingått i en
blocköverskridande koalition. I fallen då de två grupperna likadana värden (t.ex. 0,04), så beräknas dess
rankningsplacering enligt formeln (4+4+1)/2 = 4,5.
Steg 2 i testet innebär en summering av rankningarna för varje grupp. I blockkoalitionsgruppen är summan
= 37 (4,5+6+7,5+9+10). I den blocköverskridande gruppen är summan = 18 (1+2+3+4,5+7,5).
13

Rankningssumman 37 för den blockkoalitionsgruppen kallas R1, medan rankningssumman 18 för den
blocköverskridande gruppen kallas R2.
Om man dividerar R1=37 med antalet rankningspositioner (5), så får vi det som i Mann-Whitney-testet
benämns ”Medelrankning”/”Mean Rank”, som i den blocköverskridande gruppens fall är Mean Rank=7,4.
Den har egentligen ingen praktisk betydelse för själva testet, men vid jämförelse med motsvarande Mean
Rank för blockkoalitionsgruppen, kan den ge en indikation på huruvida de två jämförda gruppernas
fördelningar är identiska eller ej.
Om man dividerar 18 med antalet rankningspositioner (5), så får vi det som i Mann-Whitney-testet benämns
”Medelrankning”/”Mean Rank”, som i den blockkoalitionsgruppens fall är Mean Rank=3,6.
Steg 3 i testet beräknar det så kallade U-värdet, enligt följande formel:
U1 = n1 * n2 +

n1(n1 + 1)
– R1
2

U2 = n1 * n2 +

n1(n1 + 1)
– R2
2

I exemplet blir formeln alltså:
U1 = 5 * 5 +

5(6)
– 37 = 3
2

U2 = 5 * 5 +

5(6)
– 18 = 22
2

I Mann-Whitney-testets U-ekvation är alltid (U1 + U2) = (n1 * n2), det vill säga (3 + 22) = (5 * 5). I
exemplet har det möjliga U-värdet ett spann från 0 till 25, där skälen att förkasta nollhypotesen H0 blir
starkare ju lägre U-värdet är. För att kunna bedöma nollhypotesens sannolikhetsgrad, behöver det lägsta Uvärdet (i detta fall U=3) i ekvationen jämföras med en signifikanstabell för kritiska U-värden, vilken är
standard för statistiska test.
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Tabell 5: Exempel på tabell för kritiska U-värden

I tabellen finner vi de kritiska värdena i skärningspunkten mellan rad 5 samt kolumn 5, eftersom antalet
enheter i exemplet är (n1=5 samt n2=5). Det kritiska värdet för exemplet är 2 eller 0, beroende på vilken
signifikansnivå som eftersträvas (.05 eller .01). I praktiken: för att med 95 % säkerhet kunna säga att den
uppmätta skillnaden inte beror på slump, måste det lägsta U-värdet vara lägre än 2 (U<=2). Motsvarande
kritiska värde för 99 % säkerhet är 0 (U<0). I exemplet: Eftersom 3>2, så är inte skillnaden signifikant.
Tabell 6: Exempel på output-tabell för Mann-Whitney
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1.4.3 Valdata, offentliga register och tidningsarkiv
Studien baseras huvudsakligen på valdata från Statistiska Centralbyrån, men har hämtats från fyra olika
källor. Lejonparten av datamaterialet har tillhandahållits av Svensk Nationell Datatjänst(SND). Databasen i
fråga heter ”SND 0239 Svensk valdata Kommunvalen 1976-2006”, och visar resultaten i de svenska
kommunvalen mellan angivna år. Primärforskare är i båda fallen SCB (Statistiska Centralbyrån). Dessa data
har kompletterats med resultaten från valen år 2010 respektive 2014, och har hämtats från SCB:s hemsida
för statistiska databaser. Totalt sett består datamaterialet av resultat från 1447 st. separata
kommunfullmäktigeval mellan åren 1994-2014. Grundmaterialet var strukturerat i Microsoft Excel och har
överförts till statistikprogrammet SPSS av mig. Därtill har studiens syfte och upplägg krävt att alla
dataenheter räknats om från ”antal röster” till ”förändring i procentenheter” respektive ”procentuell
förändring” för respektive parti mellan varje val. Omräkningen har möjliggjorts via SPSS kalkylatorfunktion.
Tabeller över vilka koalitioner som regerat landets kommuner mellan åren 1994-2014 har erhållits från
Sveriges kommuner & landstings(SKL) hemsida. Primärforskare i det fallet är Lotta Liedberg. Tabeller över
vilka partier som innehaft posterna som kommunstyrelsens ordförande(KSO) i Sveriges kommuner mellan
åren 1994-2014 har generöst tillhandahållits av statsvetaren David Karlsson på Göteborgs Universitet.
Primärforskare i detta fall är David Karlsson och statsvetaren Leif Johansson vid Lunds Universitet, som
genom tålmodiga efterforskningar i bland annat tidningsarkiv kartlagt Sveriges kommunala regimhistorik.
Såväl nämnda koalitions- som KSO-data har jag registrerat manuellt i SPSS genom intervallvariablerna
”[parti] i koalition” 0/1 samt ”KSO: [parti]” 0/1.
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2. Teori
2.1 Om väljaren
2.1.1 Block- och partiidentifikation
Ända sedan demokratins genombrott har svensk politik och det svenska partisystemet varit anmärkningsvärt
stabilt.21 Fem politiska partier har utgjort den politiska ryggraden i absoluta merparten av 1900-talet. Därtill
har vänster-högerskalan kopplat ett starkt grepp om såväl väljare som partier; även relativt nya partier såsom
Kristdemokraterna och Miljöpartiet, med sina uttalat alternativa idéläror, har med tiden inordnat sig i de
socialistisk-borgerliga blocken.22 En förklaring till vänster-högerskalans styrka i Sverige är att landet längre
präglades av social homogenitet, vilket gjort att partierna och väljarna främst navigerat utifrån skillnader i
form av klass och ekonomi.23 Spelplanens och pjäsernas karaktär är sålunda välbekanta för de flesta väljare.
Men hur står det till med de som spelar – väljarna?
Till och börja med kan vi konstatera att graden av partiidentifikation minskat kontinuerligt bland väljarna de
senaste decennierna. Med partiidentifikation menas ”varaktiga och känslomässiga bindningar till ett parti”24,
en inställning som exempelvis kan grunda sig i väljarens erfarenheter eller sociala bakgrund, och hjälper
väljaren att navigera bland partierna i olika frågor. År 2014 upplevde omkring 30 % av de rödgröna väljarna
att de kände stark partiidentifikation till ett specifikt parti inom blocket, medan omkring 20 % av alliansens
väljare kände stark identifikation med ett specifikt parti inom blocket.25 Med andra ord är det endast en
minoritet av väljarnas röster som avläggs med bakgrund av sympatier för ett specifikt parti. Vad är det då
som styr besluten för majoriteten av väljarna? Svaret är blockidentifikation. Till skillnad från
partiidentifikationen, har väljarna kommit att identifiera sig alltmer med något av de två ”blocken” –
antingen genom att uppfatta sig som ”huvudsakligen rödgrön” eller ”huvudsakligen borgerlig”. Statsvetaren
Magnus Hagevi illustrerar tendensen med ökad blockidentifikation genom att referera till mätningar av
valmanskårens inställning till blocköverskridande regeringar: År 1968 föredrog cirka 25 % av väljarna en
blocköverskridande regering framför något annat alternativ. År 2014 var den siffran nere på 15 %.26 Hagevi
menar att väljarna i allt större utsträckning söker sig till antingen det rödgröna eller det borgerliga lägret, utan
att nödvändigtvis identifiera sig med något av lägrens partier.
Påståendet att blockidentifikation är betydligt vanligare än partiidentifikation får stöd av den enkätbaserade
statistik som Hagevi redogör för i sin bok ”Den svenska väljaren 2014”. Oavsett om väljaren känner stark
21

Holmberg, Sören & Oscarsson, Henrik, Väljare: svenskt väljarbeteende under 50 år, 1. uppl., Norstedts juridik, Stockholm,
2004. Sid. 105
22
Se bl.a. Holmberg, Sören & Oscarsson, Henrik, Väljare: svenskt väljarbeteende under 50 år, 1. uppl., Norstedts juridik,
Stockholm, 2004. Sid. 118-120
23
Hagevi, Magnus, Den svenska väljaren 2014, 1. uppl., Gleerups utbildning, Malmö, 2015. Sid. 63
24 Ibid. Sid. 80
25 Ibid. Sid. 92
26 Ibid. Sid. 83
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eller svag identifikation med ett specifikt parti, tenderar de flesta väljare känna stark identifikation med något
av de två blocken. Däremot är det få väljare som känner stark identifikation med ett specifikt parti, om de
inte samtidigt känner motsvarande sympatistyrka för ett block. Omkring 71 % av väljarna som känner stark
identifikation med ett parti känner också stark identifikation med ett block, samtidigt som väljare med stark
blockidentifikation inte alltid känner stark identifikation med ett specifikt parti (enbart 48 %).27

Tabell 7: Stark block-/partiidentifikation efter blockröstning år 2014 (riksdagen) 28
Alliansen

De rödgröna

Antal svarande

Blockidentifikation

47 %

35 %

456/489

Partiidentifikation

20 %

29 %

447/474

Differens

+ 27

+6

Kommentar: Tabellen redovisar andelen väljare med stark block- och partiidentifikation efter vilket block det parti de
röstade på tillhör, så kallad blockröstning. Under kolumnen ”Antal svarande” ska siffrorna avläsas som ”antalet svarande
alliansväljare”/”antalet svarande rödgröna väljare”.

Utifrån tabell 1 kan vi dra slutsatsen att blockidentifikationen är något starkare för borgerliga väljare, medan
partiidentifikationen är något starkare för rödgröna väljare (det är med andra ord vanligare att identifiera sig
som ”borgerlig väljare” än ”rödgrön väljare”, samtidigt som det är vanligare att identifiera sig som
exempelvis ”socialdemokrat” än ”moderat”).29 Det ska dock understrykas, att blockidentifikationen
fortfarande är starkare än partiidentifikationen bland såväl borgerliga som rödgröna väljare. Det är med bakgrund
av detta logiskt att anta att väljarna överlag navigerar sig fram till ett parti utifrån sina blocksympatier,
snarare än utifrån rena partisympatier.
Hur skiljer sig då graden av block- och partiidentifikationen sig åt mellan partierna? I Tabell 2 kan vi utläsa
att Feministiskt initiativ skiljer sig från övriga partier; väljarskaran är liten, men känner starkare block- och
partiidentifikation än alla andra partier. En stor andel av Sverigedemokraternas väljare känner också stark
partiidentifikation, men har samtidigt överlägset minst andel väljare som identifierar sig med något av de två
blocken – en slutsats som stärker bilden av ett antietablissemangsparti. I övrigt visar tabellen att de
borgerliga väljarna överlag känner starkare blockidentifikation än de rödgröna, medan de sistnämndas väljare
känner något starkare partiidentifikation än de borgerligas (undantaget Miljöpartiet). I det borgerliga blocket
urskiljer sig Kristdemokraterna något, då deras väljare känner starkare blockidentifikation än de andra
borgerliga partiernas väljare, samtidigt som de kristdemokratiska väljarna har överlägset svagast
partiidentifikation. Detta skulle möjligen kunna ses som ett tecken på att många kristdemokratiska väljare är

27

Ibid. 85
Ibid. Sid. 89
29 För utförligare statistik om partidentifikation efter partival, se Hagevi, Magnus, Den svenska väljaren 2014, 1. uppl.,
Gleerups utbildning, Malmö, 2015. Sid. 90
28
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taktikröstare, som främst vill se en borgerlig regering och därmed vill rädda Kristdemokraterna från att åka
ur riksdagen.

Tabell 8: Stark block-/partiidentifikation efter partival år 2014 (riksdagen) 30
Stark blockidentifikation

Stark partiidentifikation

Differens block-parti

Feministiskt initiativ

62 % (1)

37 % (1)

+25

Kristdemokraterna

53 % (2)

14 % (9)

+39

Moderaterna

50 % (3)

23 % (5)

+27

Centerpartiet

44 % (4)

20 % (6)

+24

Vänsterpartiet

44 % (5)

27 % (4)

+17

Socialdemokraterna

36 % (6)

33 % (3)

+3

Folkpartiet

35 % (7)

15 % (8)

+20

Miljöpartiet

24 % (8)

19 % (7)

+5

Sverigedemokraterna 10 % (9)

35 % (2)

-25

Kommentar: Tabellen anger andelen partiväljare som känner stark block- och partiidentifikation. Siffrorna inom parentes
visar rangordning (1-10) från störst till minst andel.

Vi har kunnat konstatera att de flesta partiväljarna främst tycks identifiera sig med block snarare än partier,
men att blockidentifikationen underlättar för väljaren att känna partiidentifikation. Fallet med
Kristdemokraterna indikerade dessutom att dess väljarstöd till stor del beror på borgerlig taktikröstning.
Differensen mellan blockidentifikation och partiidentifikation är överlag lägre bland de rödgröna partierna, där de
socialdemokratiska och miljöpartistiska väljarna visar lägst differens (+3 resp. +5). En intressant tolkning är
också att Socialdemokratiska väljare överlag uppvisar relativt låg grad av blockidentifikation, men relativt
stark grad av partiidentifikation. Om Kristdemokratiska väljare i huvudsak identifierar sig som ”borgerliga”
snarare än kristdemokrater, så identifierar sig socialdemokratiska väljare som ”rödgröna” respektive
”socialdemokrater” i ungefär lika stor utsträckning. Det föranleder läsaren att tro, att exempelvis
kristdemokratiska väljare är mer illojala mot sitt parti än socialdemokratiska väljare. Återigen, om man
studerar tabellen så tycks framför allt de borgerliga väljarna domineras av blockidentifikation framför
partiidentifikation, medan de rödgröna väljarnas partival inte tycks domineras lika hårt av identifikation med
det rödgröna blocket. I jämförelse sticker de sverigedemokratiska väljarna ut – de tycks inte bry sig lika
mycket om vilket block partiet väljer att tillhöra.
Utifrån det kan vi också anta att väljarna, beroende på grad av block- och partiidentifikation, har ett
varierande antal partialternativ bland vilka de väljer. En sådan uppsättning partier väljer Hagevi att kalla

30

Ibid. Sid. 90
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partistall.31 Beroende på hur stark blockidentifikation väljaren känner, varierar också homogeniteten i
partistallet; väljare med stark borgerlig identifikation tenderar att enbart ha borgerliga partier i stallet, medan
väljare med låg blockidentifikation kan ha partier från båda blocken.32 Den sistnämnda väljargruppen är
dock i klar minoritet – blockidentifikationen är som bekant stark i Sverige. Hagevi skriver att partistallen
tycks vara relativt stabila över tid, ända fram till valdagen. Han menar att valmanskårens låga
partiidentifikation och starka blockidentifikation, kombinerat med att väljarna bestämmer sig allt senare, gör
att partistallet tenderar bestå av ett par relativt beständiga partier ända tills valrörelsens slut.33
Sammanfattningsvis finns det alltså skäl att betrakta valmanskåren som binärt ideologisk – antingen är man
rödgrön eller borgerlig – men den låga graden av partiidentifikation föranleder oss också att anta, att många
väljare är rörliga inom sitt favoritblock.

2.1.2 De rörliga väljarna
I boken ”Väljare – Svenskt väljarbeteende under 50 år” beskriver statsvetarna Sören Holmberg och Henrik
Oscarsson de senaste decenniernas trender i den svenska valmanskåren. Författarna konstaterar att omkring
70 % av valmanskåren består av lojala väljare, som i val efter val röstar på samma parti.34 Äldre och
lågutbildade personer tillhör denna väljartyp i större utsträckning än andra.35 Denna slutsats ligger alltså i
linje med bilden av det stabila politiska systemet. Samtidigt är det givetvis självklart att valresultat och
parlamentsmajoriteterna förändras från val till val. En stor del av väljarkåren är att beteckna som rörlig, och
författarna menar att det finns starka indicier som tyder på att väljarna blir allt rörligare.36 Om man
reflekterar över nämnda trend, dyker sannolikt två frågor snart upp: vilka är de rörliga väljarna, och hur rör
de sig? Holmberg & Oscarsson menar framför allt att de unga, de politiskt okunniga och de politiskt
oengagerade också är det mest rörliga, men att rörligheten inte kan relateras till social grupp.37 Om de yngre
generationerna fortsätter att vara rörliga till sin karaktär, skulle det alltså betyda att hela väljarkåren blir
alltmer ”illojal” och skiftar parti med högre frekvens än tidigare. Författarna illustrerar förändringarna i
valmanskårens rörlighet med en tabell som återfinns på nästa sida.
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Ibid..94-95
Ibid. Sid. 99
33 Ibid. Sid. 98-99
34 Holmberg, Sören & Oscarsson, Henrik, Väljare: svenskt väljarbeteende under 50 år, 1. uppl., Norstedts juridik, Stockholm,
2004. Sid. 142
35 Ibid. Sid. 96
36 Ibid. Sid. 94
37 Ibid. Sid. 96-98 samt 100-101
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Graf 2: Holmbergs & Oscarssons graf över partibyten inom och mellan blocken 1956-200238

Kommentar: Till s-blocket har förts v, s och mp. Partierna tillhörande b-blocket är c, fp, kd och m, plus nyd 1991,
1994 och mbs m fl borgerliga samlingspartier under 1960-talet. Alla andra partier har definierats som övriga.
Procentbasen är definierad som antalet intervjupersoner som partiröstade i två på varandra efterföljande val.
Resultaten för Riksdagsvalen 1958-1960 är: total andel partibyten 7,2 procent; inom s-block 0,4; inom b-block 4,1;
mellan blocken 2,7 och till/från övriga partier 0,0 procent.

Vad vi kan utläsa av tabellen är följande: ”den borgerliga kannibalismen” har varit relativt stark över tid, och
partibyte inom det borgerliga blocket är fortsatt den klart vanligaste formen av partibyte. Vidare kan vi
konstatera att partibyte inom det socialistiska blocket har blivit anmärkningsvärt mer vanligt från år 1991
och framåt, även om väljare inom det socialistiska blocket fortfarande är klart mer partitrogna än borgerliga
väljare. Enbart omkring 9 % av väljarna bytte block vid valet år 2002.
Bland de slutsatser man kan dra av Holmbergs & Oscarssons studier, är att väljarnas rörlighet ökar, och att
partibytena främst sker inom blocken.39 De borgerliga partierna har otrognast väljare, även om rörligheten
även ökar inom det socialistiska blocket. Vad beror dessa tendenser på? För det första menar författarna att
rörligheten inom blocken är ett tecken på minskade ideologiska avstånd inom blocken, kombinerat med
minskad partilojalitet. Den sistnämnda aspekten ligger också i linje med trenden det minskande
partiengagemanget och de ”krympande partierna” – sedan 1990-talet har partiernas sammanlagda
38
39

Ibid. Sid. 86
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medlemsantal nästan halverats.40 Vidare tycks väljarnas uppfattning vara att det ideologiska avståndet mellan
partierna inom blocket minskar (se graf nedan), vilket gör att det krävs allt mindre för att väljaren ska
överväga en röst på ett annat parti inom blocket än vid föregående val.41
Graf 3: Genomsnittliga vänster-högerplaceringar för partiernas väljare mellan åren 1979-201442

Kommentar: Intervjufrågan lyder: ”Man brukar ju ibland tänka sig att partierna kan ordnas från vänster till höger efter politisk
ställning. På det här kortet finns en skala. Jag skulle vilja att Du placerade de politiska partierna på skalan. Var någonstans skulle
Du vilja placera [parti]”. Skalan går från 0 ”långt till vänster” till 10 ”långt till höger” med mittenalternativet 5=”varken till vänster
eller till höger”. Medeltalen har i figuren multiplicerats med 10 för att undvika decimaler i framställningen. Piratpartiet placerades
på 48 i snitt 2010. Källa: valundersökningar 1979-2014.

Vilka faktorer ligger då bakom väljarnas beslut att byta parti? Frågan kan tyckas trivial, men Holmberg och
Oscarsson drar trots allt några viktiga slutsatser från sina mätningar. Väljarnas ideologi förändras långsamt43,
och de partibytestendenser man identifierat sker som nämnts främst inom de borgerliga eller socialistiska
blocken. Däremot spelar enskilda sakfrågor betydligt större roll. Författarna exemplifierar tesen genom att
referera till Folkpartiets valspurt år 2002, då förslaget om språktest för invandrare gav partiet en rejäl skjuts i

40

Se bl.a. Demokratiutredningens rapport Det sjunkande antalet partimedlemmar och demokratin (2015).
https://demokratiutredningen.files.wordpress.com/2015/04/kc3b6lln-sjunkande-partimedlemskap-och-demokratin-versionslutversion.pdf. Hämtad 2017-04-20
41 Holmberg, Sören & Oscarsson, Henrik, Väljare: svenskt väljarbeteende under 50 år, 1. uppl., Norstedts juridik, Stockholm,
2004. Sid. 87
42 SCB Statistiska Centralbyrån, https://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/ME0106_2014A01F_BR_ME09BR1601.pdf.
Hämtad 2017-09-25
43 Ibid. Sid. 111
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opinionen på bekostnad av Moderaterna.44 Detta kan tolkas som ett exempel på vad Holmberg och
Oscarsson kallar seger via sakkompetens och ideologisk närhet – genom att ändra och lyfta en uppfattning i en
sakfråga eller politikområde som är viktigt för ideologiskt närliggande väljare, har ett parti möjlighet att locka
över väljare från deras ”gamla” parti.45 Utöver närhet och sakkompetens menar författarna att framför allt
vaneröstning har stark inverkan på väljarens val av parti, medan faktorer såsom partiets dagsform och storlek
även spelar viss roll för de rörliga väljarna.

Tabell 9: Sex faktorers generella effekter på partival46

Faktor bakom partival

Beskrivning

Generell inverkan

Vaneröstning

”Jag röstade på partiet i min

Starkt positiv

partiuppsättning eftersom jag brukar
rösta på partiet”
Ideologisk närhet

”Partiet står närmare mig längs den

Starkt positiv

ideologiska vänster-högerskalan än de
andra partierna”
Sakkompetens

”Partiet har den bästa politiken i

Starkt positiv

frågor som jag själv tycker är viktiga”
Partiledaren

”Partiet har en bättre ledare än de

Ingen/minimal

andra partierna”
Dagsform
Partistorlek

”Partiet jag valde hade medvind i

Positiv, främst för borgerliga

media och opinionen”

väljare som bestämmer sig sent

”Partiet är störst av partierna bland

Positiv, främst för äldre

de jag väljer mellan”

borgerliga män

Sakkompetens som faktor är värd några extra kommentarer. Begreppet är brett, i avseendet att det kan
inrymma flera viktiga delar som påverkar väljarens partival. Det är till exempel en sak att ha förtroende för
politikens generella eller specifika innehåll. Sakkompetens innehåller dock även en mer taktisk aspekt,
nämligen väljarens förtroende för partiets förmåga att genomföra sin politik.47 Om väljarens huvudparti
exempelvis upplevs ha ”levererat” dåligt i regeringsställning, kan alltså väljaren frestas att välja ett annat parti
som man upplever har större möjligheter att få genomslag för sin politik. Härtill tenderar väljaren att minnas

44
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46 Tabell baserad på data från Holmberg, Sören & Oscarsson, Henrik, Väljare: svenskt väljarbeteende under 50 år, 1. uppl.,
Norstedts juridik, Stockholm, 2004. Sid. 145-146 samt 153
47 Se bl.a. från Holmberg, Sören & Oscarsson, Henrik, Väljare: svenskt väljarbeteende under 50 år, 1. uppl., Norstedts juridik,
Stockholm, 2004. Sid. 103-104 samt 128
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misstag och glömma framgång när denne gör sin retrospektiva bedömning av regeringar.48 Holmberg och
Oscarsson relaterar förtroende-tesen till internationella studier, som visat att väljarnas bedömning av
regeringars, oppositions och stödpartiers ”meriter” kan spela en viktig roll i valet mellan flera tänkbara
partialternativ.49
Överlag har trenden varit densamma ända in på 2010-talet, även om bl.a. Hagevi påpekar att de
socioekonomiska faktorerna bakom valen tycks ha fått försvagad betydelse överlag, men förnyad betydelse
vid analyserna av Sverigedemokraternas framgångar i avseendet att många sverigedemokratiska väljare
förenas kring uppfattningen att privatekonomin försämrats.50 Klassiska vänster-högerfrågor äger även
fortsatt stor förklaringskraft för val mellan det rödgröna eller borgerliga blocket.51 Många menar dock att
vänster-högerskalan utmanas alltmer av den libertär-auktoritära axeln; frihetliga och kulturella aspekter tycks
öka i betydelse för valmanskåren.52 I svallvågorna av den stora invandringsdebatten har frågor om kulturell
och social hetero-/homogenitet blivit en tydligare vattendelare bland väljarna – de sverigedemokratiska
väljarna särskiljer sig i större utsträckning genom sin placering på den libertär-auktoritära skalan än på den
klassiska vänster-högerskalan.53 Två skalor verkar parallellt. Hagevis konklusion är att klassröstningens
nedgång och den ”upplösta betydelsen” av socioekonomisk röstning gör de rörligaste väljarna mer
intresserade av specifika politiska frågor.54 Av detta drar han slutsatsen att väljarna därmed är känsligare för
den allmänpolitiska ”dagordningens” föränderlighet, och att rörligheten medför att kraven på visade resultat
blir allt hårdare.55 2010-talets svenska valmanskår består alltså av en fortsatt övervägande andel partitrogna,
men att en stor minoritet rörliga och resultatkrävande väljare spelar en avgörande nyckelroll.
Dessa slutsatser, kombinerat med den försvagade partiidentifikationen, förstärker bilden av att illojala
väljare överlag håller sig till partier inom ”favoritblocket” och påverkas i stor utsträckning av den aktuella
politiska debattens fluktuationer. Den libertär-auktoritära axelns ökade betydelse och Sverigedemokraternas
framfart, antyder dock att många väljares partival påverkas av vilket förhållningssätt partierna och deras
block har till frågor av libertär-auktoritär karaktär (t.ex. invandringsfrågan), vilket alltså klyver högervänsterskalan. Beroende på vilken skala som är starkast, är det alltså möjligt att väljarnas tolerans för olika
koalitionskonstellationer förändras utifrån den dominerande skalan.
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2.1.3 Sammanfattande slutsatser för studiens vidkommande
Vänster-högerskalan äger fortsatt stor förklaringskraft över det svenska väljarbeteendet överlag, men
klassröstningen har avtagit betydligt de senaste decennierna. Vi har bland annat kunnat konstatera att
valmanskåren blir allt rörligare, och att partibyten mellan valen främst sker inom blocken. Även om väljarna
inom det socialistiska blocket blivit rörligare under de senaste decennierna, är rörligheten över tid starkast
inom det borgerliga blocket. Bland de mest typiska illojala väljarna finner vi unga människor med lågt
politisk intresse och kunskap, vilket är en slutsats som kan ställas i relation till de studier som visar hur
väljarna upplever att de ideologiska avstånden mellan blocken minskar.
Vi har också kunnat konstatera att valmanskåren, trots ökade rörlighet, är ideologiskt stabil i avseendet att
cirka 70 % av väljarna vaneröstar och att än fler väljare främst identifierar sig med antingen det socialistiska
eller borgerliga blocket. Partiidentifikationen har minskat kontinuerligt tid, men samtidigt växer sig
blockidentifikationen allt starkare. Med andra ord konkurrerar framför allt partierna om väljare med partier
inom samma block. Teorin om ”borgerlig kannibalism” tycks vara empiriskt välgrundad, även om väljarna
inom det socialistiska blocket som nämnts blivit illojalare med åren. Vi vet dock fortfarande inte om
väljarna, trots att studier visar illojalitet, sviker sina partier om de träder över blockgränsen.
Beroende på styrkan hos väljarens block- och partiidentifikation, varierar dennes partistall; väljare med
stark blockidentitet tenderar att ha en borgerligt/rödgrönt homogen uppsättning tänkbara partier i stallet,
medan sannolikheten är större att väljare med svag blockidentitet har partistall med blocköverskridande
alternativ. Denna väljartyp är dock i klar minoritet. Blockidentiteten har stark inverkan på partistall och
röstning. Vidare intresserar sig den rörliga andelen väljare mer för specifika politiska frågor och ställer högre
krav på politisk leverans. Ett parti i regeringsställning kan dessutom ha ännu svårare att vidmakthålla
förtroende, då väljaren tenderar att bestraffa misstag snarare än att belöna framgångar. Vi vet dock
fortfarande inte om väljarna, trots att studier visar illojalitet, sviker sina partier om de träder över
blockgränsen.

2.2 Om kommunala regimer och koalitioner
2.2.1 Historien om de kommunala regimerna
”Den svenska samförståndsandan” har sedan länge väckt svenska och internationella forskares
uppmärksamhet, inte minst inom de historievetenskapliga och statsvetenskapliga disciplinerna. På lokal nivå
kan den samförståndspräglade traditionen spåras tillbaka till 1600-talet, då kronans delegater mötte folkets
dito på de lokala sockenstämmorna – det självägande och handlingskraftiga bondeståndet gjorde förhandling
och samförståndssträvan till ett pragmatiskt verktyg för kronan.56 Det var också i socknarna som de
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moderna kommunerna tog sitt avstamp, vilket historikern Erik Wångmar ägnat flera förtjänstfulla studier åt.
I boken ”Samlingsstyre – blockstyre – mångstyre” beskriver Wångmar hur praxis för regimer och
koalitionsbildning har utvecklats under 1900-talet. Såsom boktiteln antyder, delar Wångmar in
kommunregimshistorien i tre epoker; 1952-1973, 1974-1994 och 1994-idag.
I den första epoken mellan år 1952 och år 1973 regerades de flesta av landets kommuner i enlighet med
principen om samlingsstyre. Denna praxis innebar att majoriteten och minoriteten i den folkvalda
församlingen delade upp ordförandeposterna i styrelser och nämnder mellan sig.57 Styrelseformen kan ses
som en logisk fortsättning på den uråldriga traditionen från sockenstämmans dagar, och medförde att
förhandling, pragmatism och konsensus blev viktiga element i det kommunala beslutsfattandet. Den
generella partipolitiska konfliktnivån var sålunda relativt låg; kommunpolitiken skilde sig i det avseendet från
rikspolitiken på ett tydligare sätt än vad som senare kom att bli fallet. Omkring år 1970 bidrog två
huvudsakliga faktorer till att driva upp konfliktnivån i landets kommuner. För det första medförde
kommunblocksreformen, vilken innebar ytterligare kommunsammanläggningar enbart 20 år efter
storkommunreformen på 1950-talet, ökade geografiska spänningar mellan socknar, byar och orter som nu
infogades i en än mer geografiskt vidtäckande kommun än tidigare.58 För det andra ökade den partipolitiska
konfliktnivån inom rikspolitiken, vilket manifesterades genom bildandet av ett antisocialistiskt block under
ledning av Centerpartiet och Torbjörn Fälldin.59
Centerpartiets roll i sammanhanget är värd några extra kommentarer. Ända sedan Per-Albin Hanssons och
Axel Pehrsson-Bramstorps dagar hade relationen mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet varit god,
såväl på riksplanet som det lokala planet. Även nämnda partiledares arvtagare, Tage Erlander och Gunnar
Hedlund, hade vidmakthållit samarbetsandan mellan de två folkrörelsepartierna vilket fick sitt crescendo i
samband med koalitionsregeringen mellan åren 1951-1957. Statsvetaren Katarina Barrling Hermansson har i
sin avhandling ”Partikulturer” dragit paralleller mellan de två partierna, och menar att de historiskt förenas
kring en pragmatisk och samarbetsinriktad tradition.60 På 1960-talet inledde dock Centerpartiet en
allmänborgerlig orientering, vilken tilltog när Hedlund efterträddes av Torbjörn Fälldin. Vid riksdagsvalet
1976 övertog Fälldin också statsministerposten från socialdemokraternas Olof Palme, och en borgerlig
koalitionsregering tillträdde Rosenbad. Enligt Wångmar tyder mycket på att koalitionssignaler från
rikspolitiken har inverkan på kommunpolitiken.61 Bildandet av ett borgerligt block i riksdagen följdes av att
liknande samarbeten i kommunerna blev allt mer vanligt förekommande. Trenden är även liknande på 1990talet, även då med Centerpartiet i en huvudroll; när statsminister Göran Persson sanerade ekonomin
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tillsammans med centerns Olof Johansson blev också de kommunala samarbetena mellan
Socialdemokraterna och Centerpartiet vanligare.62 Även Folkpartiet har en relativt lång historia av
kommunala koalitionssamarbeten med Socialdemokraterna, antingen som ensamt borgerligt parti eller
tillsammans med Centerpartiet.63 Wångmar menar även att Miljöpartiet intagit en lite flytande roll mellan de
två traditionella blocken i svensk kommunpolitik, men betonar att partiet trots allt har fler gemensamma
nämnare med det socialistiska blocket.64
De ökade partipolitiska spänningarna bidrog sålunda till att göra epoken mellan åren 1974-1994 till
blockstyrenas tid. Perioden karaktäriserades av praxisen att ordförandeposterna inom styrelser och nämnder
tillföll fullmäktiges största block.65 Likaså blev, som nämnts, partipolitiseringen starkare. Lokalt anpassade
handlingsprogram kom att bli vanligare. Därmed kom höger-vänsterskalan även att ta ett fastare grepp om
landets kommuner, även om den generella konfliktnivån fortfarande inte kunde likställas med den inom
rikspolitiken. Statsvetarna Henry Bäck, Gissur Erlingsson och Torbjörn Larsson beskriver i boken ”Den
svenska politiken” vad de kallar ”det kommunala sambandet”, ett begrepp som refererar till nämnda
koppling mellan rikspolitik och kommunpolitik.
Det svenska partisystemet är både nationellt och lokalt nära kopplat till vänster-höger-dimensionen. Från det
demokratiska genombrottet under förra århundradets två första decennier har stommen i partisystemet bestått av
fem partier: ett konservativt parti (Högern, Moderaterna), ett centerparti (Bondeförbundet, Centerpartiet) och ett
liberalit parti (Folkpartiet), vilka tillsammans har formerat ett borgerligt block, och på vänsterkanten det
dominerande Socialdemokratiska partiet och ett längre till vänster positionerat parti (Vänsterpartiet kommunisterna,
senare Vänsterpartiet). Under 1900-talets sista årtionden framträdde Kristdemokraterna och Miljöpartiet som
nykomlingar i det svenska partisystemet. Partisystemet breddades ytterligare efter valet 2006 då
Sverigedemokraterna kom in i riksdagen, ett parti som efter 2014 års val nu har en sådan rikstäckning att de kom in
i 285 av landets kommuner[…]66

Det ska dock tilläggas som nyansering, att bl.a. Erlingsson & Oscarson samt statsvetaren P.O. Norell visat
hur röstsplittring blivit allt vanligare under de senaste decennierna.67 Valåret 2010 valde omkring var tredje
väljare att rösta på olika partier i riksdagsvalet respektive kommun- och/eller landstingsvalet.68 ”Den
kommunale väljaren” tycks onekligen finnas, vilket ger ytterligare skäl till viss försiktighet vid jämförelser av
kommun- och riksdagspolitik. Norell skriver att röstsplittring är en vanligare företeelse bland de
allmänborgerliga väljarna, vilket alltså stärker bilden av denna grupp som särskilt rörlig.69 Därtill är tendensen
till röstsplittring svagast hos socialdemokratiska väljare.70
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Blockstyren har kommit att dominera landets kommuner fram till 1990-talet, då den ekonomiska krisen
kom att bidra till viss fragmentisering av blockpolitiken.71 Såväl staten som många kommuner tvingades till
ekonomisk sanering, vilket medförde en ökning av blocköverskridande styren i landets kommuner.72 I
krisens bakvatten gick Vänsterpartiet kraftigt framåt på bekostnad av Socialdemokraterna, vilket försvårade
socialdemokratiska försök till budgetnedskärningar.73
Samtidigt som det nationella partisystemet blivit alltmer komplicerat i och med nedgången för den
socialdemokratiska dominansen (och i många kommuner det icke-socialistiska blockets dominans och
sammanhållning), har koalitionsbyggandet blivit alltmer komplicerat på kommunal nivå.74

I citatet ovan pekar alltså Wångmar även på den inverkan som nya partiers intåg hade på svensk politik i
början av 1990-talet. Framför allt Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och lokala partier kom att rubba många
tidigare blockmajoriteter i landets kommuner under de kommande decennierna. Detta har föranlett många
partier att söka nya samarbetsvägar, vilket gör att Wångmar karaktäriserar perioden från 1994 fram till idag
som mångstyrets period, i vilken oförutsägbara koalitioner blivit vanligare.75 Han konstaterar dock att de
socialistiskt styrda blocken varit relativt konstanta i antal under de senaste decennierna, och att de lokala
partierna och Sverigedemokraterna främst splittrat blocken till de borgerligas nackdel – borgerliga väljare
väljer nya partier.76

2.2.2 Regerandets pris
Frågan om hur väljarna dömer olika typer av koalitionsregimer och dess partier har behandlats i en
intressant artikel av statsvetarna David Karlsson och Mikael Gilljam, ”Cost-of-Ruling in a Local Multiparty
system”. Artikeln tar avstamp i en internationell forskningsutblick, där författarna redogör för hur själva
regerandet visat sig ha sitt pris i form av en överhängande risk för väljarflykt i nästföljande val.
Regeringspriset, eller ”Cost of Ruling”(CoR), kan i grund och botten sägas vara ett resultat av väljarnas syn
på ansvar - väljarna tenderar att bestraffa misstag snarare än att belöna framgång.77
Even when a government is relatively successful and fulfills most of its promises, the setbacks and the few
promises unfulfilled stay in the minds of the voters. Opposition parties are never responsible for failed policies, and
hence they do not suffer from this asymmetry in perceptions of responsibilities. 78
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Författarna stärker tesen genom att referera till den empiriskt belagda distinktionen mellan regering och
opposition, där de förstnämndas handlingsutrymme tenderar att låsas fast av avtal och ekonomiska ramar
medan de oppositionen inte behöver ta hänsyn till nämnda faktorer i lika stor utsträckning när de för fram
sin politik.79 Karlsson & Gilljam konstaterar dock att CoR-studierna hittills behandlat stater med
tvåpartisystem, vilket gör CoR svårapplicerbart på svensk kontext. Författarna menar att det finns skäl att
tro att flerpartisystemet medför en komplexare fördelning av regeringspriset, då koalitionerna består av olika
många partier och ofta har olikartad ideologisk bredd.80 Genom en logistisk regressionsanalys över
kommunalvalsresultaten mellan åren 1998-2010 ämnar författarna testa två hypoteser som förväntas påverka
regeringspriset; prominens och politiskt sällskap.
Prominens-hypotesen bygger författarna på ett antagande om att de mest framstående partierna i en
koalition också bär det största ansvaret för den förda politiken, och betalar följaktligen det största
regeringspriset.81 Prominens som oberoende variabel operationaliseras genom tre indikatorer: andel av total
koalitionsstorlek, kommunstyrelseordförandens parti och majoritetskoalition.82 Den första indikatorn mäter
partistorlek, och stipulerar att större partier betalar ett större regeringspris, och vice versa. Den andra
indikatorn skiljer koalitionsledarna från övriga, vilket bygger på ett antagande om att
kommunstyrelseordförandens parti betalar ett större regeringspris. Den tredje indikatorn mäter partistorlek,
och vilar på ett antagande om att styrande koalitioner som innehar över 50% av fullmäktigemandaten ses av
väljarna som särskilt mäktiga. De anses då av väljarna inneha särskilt mycket makt och ansvar för den förda
politiken, och betalar således ett högre regeringspris än minoritetsstyren.
Hypotesen om politiskt sällskap bygger på ett antagande om att regeringspriset är högre för partier vars
koalitionssällskap ogillas av partiets väljare.83 Exempelvis brukar moderata kärnväljare ogilla vänsterpartiet
och vice versa. Politiskt sällskap som oberoende variabel operationaliseras av Karlsson & Gilljam genom de
tre indikatorerna etablissemang/antietablissemang, koalitionens ideologiska bredd och ideologisk distans inom
koalitionen.84 Den första indikatorn stipulerar att antietablissemangspartier betalar ett större regeringspris än
de etablerade, då antietablissemangsväljare förväntas ogilla att deras parti samverkar med de etablerade
partierna. Den andra indikatorn mäter ideologisk bredd, och vilar på ett antagande om att breda
”regnbågskoalitioner” betalar ett högre regeringspris än ideologiskt smala koalitioner, då väljarna väntas
ogilla att deras respektive parti samverkar och kompromissar med ”fienden”. Operationaliseringen av denna
variabel vilar på en enkätstudie, där svenska partipolitiker fått klassificera sin ideologiska hemvist på en 1-10
vänster-högerskala.85 Den tredje indikatorn mäter ideologisk distans inom koalitionen. Författarna förväntar
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att ytterkantspartier, såsom Vänsterpartiet i en (M-KD-FP-C-V)-koalition, betalar ett högre regeringspris än
partier som ligger närmare koalitionens ”ideologiska snitt”.86 Indikatorn operationaliseras med hjälp av
tidigare nämnda enkätstudie.

Tabell 10: Karlssons & Gilljams oberoende variabler

1. Prominens
Indikatorer
1A. Andel av total koalitionsstorlek
1B. Kommunstyrelseordförandens parti
1C. Tydligt ansvar: majoritetskoalition

2. Politiskt sällskap
Indikatorer
2A. Etablissemang/Antietablissemang
2B. Koalitionens ideologiska bredd
2C. Ideologisk distans inom koalitionen

Resultatet av studien föranleder Karlsson & Gilljam att erkänna existensen av regeringspris/”Cost of
Ruling” i svensk politik. Genom sin regressionsanalys konstaterar de att ett parti förlorar i genomsnitt 19 %
av sitt ursprungliga väljarstöd efter en mandatperiod i regeringsställning, under kontroll för förändringar
gällande tillväxt, skatter, fattigdom, invandring och utbildningsnivå (”regeringsprestationer”,
kontrollvariabler).87 Slutsatsen är i sig intressant, men minst lika intressant är de oberoende variablernas
effekter. Karlssons & Gilljams första hypotes antog att prominens genererar ett större regeringspris, och
resultatet av studien visar mycket riktigt att stora koalitionspartier döms hårdare än små koalitionspartier.88
Däremot visar studien att innehavet av posten som kommunstyrelsens ordförande har en starkt positiv effekt
på regeringspriset – om ett regeringsparti innehar KSO-posten, tappar partiet procentuellt sett färre väljare
än om det inte hade innehaft KSO-posten.89 Förekomsten av majoritetskoalitioner gav dock inga
signifikanta effekter på regeringspriset.90
Studiens andra hypotes antog att koalitionssällskapet skulle ha inverkan på regeringspriset, i avseendet att
kostnaden blir högre för partier vars regeringspartners ogillas av partiets väljare och vice versa. Hypotesens
första indikator visar att antietablissemangspartier betalar ett betydligt större regeringspris än etablerade
partier, vilket ligger i linje med författarnas förväntningar.91 Likaså betalar koalitioner med vid ideologisk
bredd ett högre regeringspris än ideologiskt smala regeringskoalitioner.92 Hypotesens tredje indikator visar
dock motsatt effekt än den förväntade. Författarna antog att regeringspartier som (i relation till sina
koalitionspartners) är ideologiskt avvikande, betalar ett högre regeringspris än de andra. Resultatet av studien
visar dock motsatt resultat; i en ideologiskt bred koalition är det partier som ligger nära den ideologiska
mittfåran som straffas hårdast.93 Slutligen konstaterar Karlsson & Gilljam att
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regeringsprestationer/kontrollvariablerna inte ger någon signifikant effekt på väljarnas dom, samtidigt som
variablerna inte gynnar något särskilt oppositionsparti på något signifikant sätt: ”Different kinds of parties
are hurt by the cost-of-ruling effect to varying degrees, while no party is significantly rewarded higher than
others when in opposition”94.

2.2.3 Sammanfattande slutsatser för studiens vidkommande
Den månghundraåriga traditionen av lokalpolitik och förhandling mellan kung och bonde har satt sin prägel
på Sverige; de moderna kommunerna tog sitt avstamp i en etablerad konsensuskultur som kommit att skilja
kommunpolitiken från den mer konfliktpräglade rikspolitiken. Samtidigt har ett visst ”band” mellan det
lokala och nationella kunnat urskiljas, då exempelvis ökad ideologisk polarisering på riksnivå även påverkat
praxis på kommunal nivå. De senaste decennierna har minoritetsstyren och blocköverskridande koalitioner
blivit ett sätt för många kommuner att hantera finansiell oro och uppkomsten av ”nya” partier. Även om ett
”kommunalt samband” har kunnat urskiljas, visar bland andra Norell att röstsplittring blir allt vanligare.
Allmänborgerliga väljare är de vanligaste röstsplittrarna, medan socialdemokratiska väljare oftast är lojala sitt
parti i såväl kommun- som landstings- och riksdagsval.
Deltagandet i styrande koalitioner tycks dock ha ett pris; själva deltagandet i en styrande koalition medför
ofta väljarförluster, vilket partierna givetvis söker uppväga. Stora partier förlorar i genomsnitt större andel
väljare än mindre partier, samtidigt som ideologiskt breda koalitioner förlorar fler väljare än ideologiskt
smalare diton. I ideologiskt breda koalitioner bestraffas dessutom mittenpartier hårdare än partier som
avviker från den ideologiska mittfåran. Slutligen tycks innehavet av posten som kommunstyrelsens
ordförande har i många fall en direkt positiv effekt på regeringspartier – att leda en styrande koalition tycks
bidra till minskad andel väljarförluster vid nästföljande val. Via Hagevis studier har vi kunnat konstatera att
moderata och centerpartistiska väljare identifierar sig med det borgerliga blocket i större utsträckning än de
socialdemokratiska väljarna, som i sin tur känner starkare partiidentifikation än de två andra. Det finns alltså
anledning att anta, att de socialdemokratiska väljarna tar mindre hänsyn till partiets val av
blockkoalition/blocköverskridande koalition än vad de centerpartistiska och moderata väljarna gör.

2.3 Studiens bidrag till forskningsfältet
Om vi återkopplar slutsatserna i kapitel 2.1.3 och 2.2.3 med studiens syfte, kan vi konstatera följande: Den
allt starkare blockidentifikationen gräver bildligt talat en ”vallgrav” mellan ”rödgröna” och ”borgerliga
väljare”, vilket kombinerat med ökad rörlighet inom valmanskåren gör att partier i båda blocken (främst de
borgerliga) löper risk att förlora väljare till andra partier inom samma block. Uppkomsten av ”nya partier” i
landets fullmäktigeförsamlingar har ställt nämnda problematik på sin spets då inget av de traditionella
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blocken kan vara säkra på att erhålla egen majoritet, vilket gjort att koalitionskonstellationerna blivit alltmer
oförutsägbara – i vissa kommuner bildas blocköverskridande koalitioner, i andra bildas minoritetsstyren.
Minoritetsstyren är till sin natur svagare än majoritetsstyren. Ändå väljer partier i många kommuner att bilda
minoritetsstyren, trots att kommunerna historiskt varit ”samförståndens arena” där blocköverskridande
lösningar torde vara fullt möjliga. Utifrån tidigare forskning är det rimligt att anta, att många partiers ovilja
till blocköverskridande lösningar grundar sig i rädsla för väljarflykt till partier inom samma block. Det ska
tilläggas att själva regerandet i sig har ett pris i form av väljarförluster, då valmanskåren tenderar att bestraffa
”misstag” i större utsträckning än de belönar ”framgång”. Studier har dock visat att innehavet av posten som
kommunstyrelsens ordförande tenderar att minska väljarflykten.
Här ämnar alltså min studie att fylla en forskningslucka. För det första: Är partiernas oro rationell?
Förlorar partier som ingår i blocköverskridande koalitioner fler väljare än partier som regerar i block? För
det andra: Förlorar partier som innehar posten som kommunstyrelsens ordförande i en blocköverskridande
koalition färre väljare än partier som enbart ingår i en blocköverskridande koalition?
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3. Resultat
3.1 Övergripande resultat
Tabell 11: Antal deltaganden i blocköverskridande koalitioner i Sveriges kommuner 1994-2014
V

S

MP

C

FP

KD

M

Totalt:

66/100%

226/100%

68/100%

168/100%

100/100%

58/100%

66/100%

Varav KSO: S

44/67%

181/80%

51/75%

108/64%

70/70%

32/55%

38/58%

Varav KSO: C

10/15%

34/15%

8/12%

45/27%

14/14%

12/21%

10/15%

Varav KSO: M

5/8%

6/3%

4/6%

6/4%

8/8%

6/10%

11/16%

5/2%

5/7%

9/5%

8/8%

8/14%

7/11%

Varav KSO: Övr. 7/10%

Kommentar till tabell: Raden ”Totalt” anger hur många blocköverskridande koalitioner respektive parti deltagit i mellan
åren 1994-2014. Övriga rader anger hur många blocköverskridande koalitioner respektive parti deltagit i, beroende på vilket
parti som innehaft posten som kommunstyrelsens ordförande.
Av tabell 7 kan vi utläsa att Socialdemokraterna deltagit i klart flest blocköverskridande koalitioner, följt av Centerpartiet
och Folkpartiet. Övriga partier deltar mer sällan, och Kristdemokraterna är minst benägna att delta i en blocköverskridande
koalition. Vidare kan vi utläsa att partier, oavsett vilket, oftast får en socialdemokrat som kommunstyrelsens ordförande när
de ingår i en blocköverskridande koalition. Utöver Socialdemokraterna är det Centerpartiet som oftast tillskansar sig posten
som kommunstyrelsens ordförande; de leder 27% av de blocköverskridande koalitioner de ingår i.

Tabell 12: Moderaternas genomsnittliga väljarstödsförändringar i koalition
Group statistics
Procentuell
förändring
Förändring i
procentenheter

Mean Rank:
block
312,83

Antal
enheter
555

Mean Rank:
blocköverskridande
295,62

Antal
p-värde
enheter
66
,461

310,94

555

311,50

66

,981

Kommentar till tabell: Mann-Whitney-testet utgår från en rangordning av partiets väljarstödsförändringar, från lägst till
högst. ”Mean Rank” är partiets medelvärdesposition på rankningslistan; ju lägre Mean Rank, desto lägre värde har partiets
genomsnittliga väljarstödsförändring. Testet för Moderaternas procentuella förändring visar sålunda att Moderaterna
erhåller fler väljare om partiet regerar i blockkoalition än om partiet regerar i blocköverskridande koalition, då medelvärdet
(Mean Rank) för blockkoalition är högre (312,83) än motsvarande medelvärde för blocköverskridande koalition (295,62).
Sambandet är dock inte signifikant, då p-värdet är 0,461, vilket är långt över standardgränsvärdet för signifikans (p=0,05). Vi
kan också notera att testet för blocköverskridande koalition enbart en tiondel så många kommunval som motsvarande test
för blockkoalition (65/555).
Testet för Moderaternas förändring i procentenheter visar att Moderaterna erhåller fler väljare om partiet regerar i
blocköverskridande koalition än om partiet regerar i blockkoalition, då Mean Rank för blocköverskridande koalition är högre
(311,50) än Mean Rank för blockkoalition (310,94). Sambandet är dock inte signifikant, då p-värdet är 0,981, vilket är långt
över standardgränsvärdet för signifikans (p=0,05) vilket betyder att risken är 98,1% att sambandet erhållits av en slump. Vi
kan också notera att testet för blocköverskridande koalition innehåller enbart en knapp tiondel så många kommunval som
motsvarande test för blockkoalition (66/555).
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Tabell 13: Centerpartiets genomsnittliga väljarstödsförändringar i koalition
Group statistics
Procentuell
förändring
Förändring i
procentenheter

Mean Rank:
block
344,17

Antal
Mean Rank:
enheter blocköverskridande
518
341,42

Antal
p-värde
enheter
168
,876

343,90

518

168

342,26

,925

Kommentar till tabell: Mann-Whitney-testet utgår från en rangordning av partiets väljarstödsförändringar, från lägst till
högst. ”Mean Rank” är partiets medelvärdesposition på rankningslistan; ju lägre Mean Rank, desto lägre värde har partiets
genomsnittliga väljarstödsförändring. Testet för Centerpartiets procentuella förändring visar att Centerpartiet erhåller fler
väljare om partiet regerar i blockkoalition än om partiet regerar i blocköverskridande koalition, då Mean Rank för
blockkoalition är högre (342,20) än Mean Rank för blocköverskridande koalition (337,29). Sambandet är dock inte signifikant,
då p-värdet är 0,876, vilket är långt över standardgränsvärdet för signifikans (p=0,05).
Testet för Centerpartiets förändring i procentenheter visar att Centerpartiet erhåller fler väljare om partiet regerar i
blockkoalition än om partiet regerar i blocköverskridande koalition, då Mean Rank för blockkoalition är högre (343,90) än
Mean Rank för blocköverskridande koalition (342,26). Sambandet är dock inte signifikant, då p-värdet är 0,925, vilket är långt
över standardgränsvärdet för signifikans (p=0,05).

Tabell 14: Folkpartiets genomsnittliga väljarstödsförändring i koalition
Group statistics
Procentuell
förändring
Förändring i
procentenheter

Mean Rank:
block
312,67

Antal
Mean Rank:
enheter blocköverskridande
513
277,89

Antal
p-värde
enheter
100
,072

309,66

509

100

293,35

,399

Kommentar till tabell: Mann-Whitney-testet utgår från en rangordning av partiets väljarstödsförändringar, från lägst till
högst. ”Mean Rank” är partiets medelvärdesposition på rankningslistan; ju lägre Mean Rank, desto lägre värde har partiets
genomsnittliga väljarstödsförändring. Testet för Folkpartiets procentuella förändring visar att Folkpartiet erhåller fler väljare
om partiet regerar i blockkoalition än om partiet regerar i blocköverskridande koalition, då Mean Rank för blockkoalition är
högre (312,67) än medianen för blocköverskridande koalition (277,89). Sambandet är inte signifikant, då p-värdet är 0,072,
vilket är strax över standardgränsvärdet för signifikans (p=0,05).
Testet för Folkpartiets förändring i procentenheter visar även det att Folkpartiet erhåller fler väljare om partiet regerar i
blockkoalition än om partiet regerar i blocköverskridande koalition, då Mean Rank för blockkoalition är högre (309,66) än
medianen för blocköverskridande koalition (293,35). Sambandet är inte signifikant, då p-värdet är 0,399, vilket är långt över
standardgränsvärdet för signifikans (p=0,05).
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Tabell 15: Kristdemokraternas genomsnittliga väljarstödsförändring i koalition
Group statistics
Procentuell
förändring
Förändring i
procentenheter

Mean Rank:
block
286,28

N

Mean Rank:
blocköverskridande
518 308,36

N

p-värde

58

,338

285,83

518 312,36

58

,250

Kommentar till tabell: Mann-Whitney-testet utgår från en rangordning av partiets väljarstödsförändringar, från lägst till
högst. ”Mean Rank” är partiets medelvärdesposition på rankningslistan; ju lägre Mean Rank, desto lägre värde har partiets
genomsnittliga väljarstödsförändring. Testet för Kristdemokraternas procentuella förändring visar att Kristdemokraterna
erhåller fler väljare om partiet regerar i blocköverskridande koalition än om partiet regerar i blockkoalition, då Mean Rank för
blocköverskridande koalition är högre (308,36) än Mean Rank för blockkoalition (286,28). Sambandet är dock inte signifikant,
då p-värdet är 0,338, vilket är långt över standardgränsvärdet för signifikans (p=0,05). Vi kan också notera att testet för
blocköverskridande koalition innehåller enbart en tiondel så många kommunval som motsvarande test för blockkoalition
(58/518).
Testet för Kristdemokraternas förändring i procentenheter visar att Kristdemokraterna erhåller fler väljare om partiet regerar
i blocköverskridande koalition än om partiet regerar i blockkoalition, då Mean Rank för blocköverskridande koalition är högre
(285,25) än medianen för blockkoalition (278,34). Sambandet är dock inte signifikant, då p-värdet är 0,766, vilket är långt
över standardgränsvärdet för signifikans (p=0,05).

Tabell 16: Miljöpartiets genomsnittliga väljarstödsförändring i koalition
Group statistics
Procentuell
förändring
Förändring i
procentenheter

Mean Rank:
block
172,98

Antal
Mean Rank:
enheter blocköverskridande
271
158,12

Antal
p-värde
enheter
68
,263

173,53

271

68

155,94

,186

Kommentar till tabell: Mann-Whitney-testet utgår från en rangordning av partiets väljarstödsförändringar, från lägst till
högst. ”Mean Rank” är partiets medelvärdesposition på rankningslistan; ju lägre Mean Rank, desto lägre värde har partiets
genomsnittliga väljarstödsförändring. Testet för Miljöpartiets procentuella förändring visar att Miljöpartiet erhåller fler
väljare om partiet regerar i blockkoalition än om partiet regerar i blocköverskridande koalition, då Mean Rank för
blockkoalition är högre (172,98) än Mean Rank för blocköverskridande koalition (158,12). Sambandet är dock inte signifikant,
då p-värdet är 0,263, vilket är långt över standardgränsvärdet för signifikans (p=0,05).
Testet för Miljöpartiets förändring i procentenheter visar även det att Miljöpartiet erhåller fler väljare om partiet regerar i
blockkoalition än om partiet regerar i blocköverskridande koalition, då Mean Rank för blockkoalition är högre (173,53) än
Mean Rank för blockkoalition (155,94). Sambandet är dock inte signifikant, då p-värdet är 0,186, vilket är över
standardgränsvärdet för signifikans (p=0,05).
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Tabell 17: Socialdemokraternas genomsnittliga väljarstödsförändring i koalition
Group statistics
Procentuell
förändring
Förändring i
procentenheter

Mean Rank:
block
415,08

Antal
Mean Rank:
enheter blocköverskridande
625
456,19

Antal
p-värde
enheter
226
,031*

410,54

625

226

468,77

,002**

*Signifikant på P<0,05-nivå
**Signifikant på P<0,01-nivå
Kommentar till tabell: Mann-Whitney-testet utgår från en rangordning av partiets väljarstödsförändringar, från lägst till
högst. ”Mean Rank” är partiets medelvärdesposition på rankningslistan; ju lägre Mean Rank, desto lägre värde har partiets
genomsnittliga väljarstödsförändring. Testet för Socialdemokraternas procentuella förändring visar att Socialdemokraterna
erhåller fler väljare om partiet regerar i blocköverskridande koalition än om partiet regerar i blockkoalition, då Mean Rank för
blocköverskridande koalition är högre (456,19) än Mean Rank för blockkoalition (415,08). Sambandet är signifikant, då pvärdet är 0,031, vilket är under standardgränsvärdet för signifikans (p=0,05). Vi behöver dock jämföra nämnda p-värde med
resultatet från efterföljande test, innan vi drar slutsatser om Socialdemokraternas väljarstödsförändringar.
Testet för Socialdemokraternas förändring i procentenheter visar att Socialdemokraterna erhåller fler väljare om partiet
regerar i blocköverskridande koalition än om partiet regerar i blockkoalition, då Mean Rank för blocköverskridande koalition
är högre (468,77) än Mean Rank för blockkoalition (410,54). Sambandet är signifikant, då p-värdet är 0,002, vilket är långt
under standardgränsvärdet för signifikans (p=0,05). Det är med andra ord 0,2% risk att sambandet erhållits av en slump. Det
tycks alltså som om Socialdemokraternas erhåller starkare väljarstöd om partiet regerar i blocköverskridande koalition, än
om partiet regerar i blockkoalition.

Tabell 18: Vänsterpartiets genomsnittliga väljarstödsförändring i koalition
Group statistics
Procentuell
förändring
Förändring i
procentenheter

Mean Rank:
block
228,68

Antal
Mean Rank:
enheter blocköverskridande
381
196,98

Antal
p-värde
enheter
66
,066

223,54

381

66

226,64

,857

Kommentar till tabell: Mann-Whitney-testet utgår från en rangordning av partiets väljarstödsförändringar, från lägst till
högst. ”Mean Rank” är partiets medelvärdesposition på rankningslistan; ju lägre Mean Rank, desto lägre värde har partiets
genomsnittliga väljarstödsförändring. Testet för Vänsterpartiets procentuella förändring visar att Vänsterpartiet erhåller fler
väljare om partiet regerar i blockkoalition än om partiet regerar i blocköverskridande koalition, då Mean Rank för
blockkoalition är högre (228,68) än Mean Rank för blocköverskridande koalition (196,98). Sambandet är inte signifikant, då pvärdet är 0,066, vilket är strax över standardgränsvärdet för signifikans (p=0,05).
Testet för Vänsterpartiets förändring i procentenheter visar att Vänsterpartiet erhåller fler väljare om partiet regerar i
blocköverskridande koalition än om partiet regerar i blockkoalition, då Mean Rank för blocköverskridande koalition är högre
(226,64) än Mean Rank för blockkoalition (223,54). Sambandet är dock inte signifikant, då p-värdet är 0,857, vilket är över
standardgränsvärdet för signifikans (p=0,05) och visar att risken är 85,7% att sambandet erhållits av en slump.
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Tabell 19: Moderaternas genomsnittliga väljarstödsförändring i blocköverskridande koalition,
beroende på om partiet innehar kommunstyrelseordförandeposten eller ej
Group statistics
Procentuell
förändring
Förändring i
procentenheter

Mean Rank:
KSO = moderat
39,91

Antal
Mean Rank:
enheter KSO = ej moderat
11
32,22

Antal
p-värde
enheter
55
,225

39,27

11

55

32,35

,275

Kommentar till tabell: Mann-Whitney-testet utgår från en rangordning av partiets väljarstödsförändringar, från lägst till
högst. ”Mean Rank” är partiets medelvärdesposition på rankningslistan; ju lägre Mean Rank, desto lägre värde har partiets
genomsnittliga väljarstödsförändring. Testet för Moderaternas procentuella förändring i blocköverskridande koalitioner visar
att Moderaterna erhåller fler väljare om partiet innehar posten som kommunstyrelsens ordförande, än om Moderaterna inte
innehar posten som kommunstyrelsens ordförande. Detta då Mean Rank för ”KSO=Moderat” är högre (39,91) än Mean Rank
för ”KSO=ej moderat” (32,22). Sambandet är dock inte signifikant, då p-värdet är 0,225, vilket är långt över
standardgränsvärdet för signifikans (p=0,05).
Testet för Moderaternas procentenhetsförändring i blocköverskridande koalitioner visar att Moderaterna erhåller fler väljare
om partiet innehar posten som kommunstyrelsens ordförande, än om Moderaterna inte innehar posten som
kommunstyrelsens ordförande. Detta då Mean Rank för ”KSO=Moderat” är högre (39,27) än Mean Rank för ”KSO=ej
moderat” (32,35). Sambandet är dock inte signifikant, då p-värdet är 0,275, vilket är långt över standardgränsvärdet för
signifikans (p=0,05).

Tabell 20: Centerpartiets genomsnittliga väljarstödsförändring i blocköverskridande koalition
beroende på om partiet innehar posten som kommunstyrelsens ordförande eller ej
Group statistics
Procentuell
förändring
Förändring i
procentenheter

Mean Rank: KSO =
centerpartist
85,31

N

N

45

Mean Rank: KSO
= ej centerpartist
84,20

79,00

p-värde

45

86,51

123 ,345

123 ,896

Kommentar till tabell: Mann-Whitney-testet utgår från en rangordning av partiets väljarstödsförändringar, från lägst till
högst. ”Mean Rank” är partiets medelvärdesposition på rankningslistan; ju lägre Mean Rank, desto lägre värde har partiets
genomsnittliga väljarstödsförändring. Testet för Centerpartiets procentuella förändring i blocköverskridande koalitioner visar
att Centerpartiet erhåller fler väljare om partiet innehar posten som kommunstyrelsens ordförande, än om Centerpartiet inte
innehar posten som kommunstyrelsens ordförande. Detta då Mean Rank för ”KSO=centerpartist” är högre (85,31) än Mean
Rank för ”KSO=ej centerpartist” (84,20). Sambandet är dock inte signifikant, då p-värdet är 0,896, vilket är långt över
standardgränsvärdet för signifikans (p=0,05).
Testet för Centerpartiets procentenhetsförändring i blocköverskridande koalitioner visar att Centerpartiet erhåller fler väljare
om partiet inte innehar posten som kommunstyrelsens ordförande, än om Centerpartiet innehar posten som
kommunstyrelsens ordförande. Detta då Mean Rank för ”KSO=ej centerpartist” är högre (86,51) än Mean Rank för
”KSO=centerpartist” (79,00). Sambandet är dock inte signifikant, då p-värdet är 0,345, vilket är långt över
standardgränsvärdet för signifikans (p=0,05).
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Tabell 21: Socialdemokraternas genomsnittliga väljarstödsförändring i blocköverskridande
koalition, beroende på om partiet innehar posten som kommunstyrelsens ordförande eller ej
Group statistics
Procentuell
förändring
Förändring i
procentenheter

Mean Rank: KSO =
socialdemokrat
110,13

N

Mean Rank: KSO =
ej socialdemokrat
181 127,04

N

p-värde

45

,120

109,75

181 128,58

45

,084

Kommentar till tabell: Mann-Whitney-testet utgår från en rangordning av partiets väljarstödsförändringar, från lägst till
högst. ”Mean Rank” är partiets medelvärdesposition på rankningslistan; ju lägre Mean Rank, desto lägre värde har partiets
genomsnittliga väljarstödsförändring. Testet för Socialdemokraternas procentuella förändring i blocköverskridande
koalitioner visar att Socialdemokraterna erhåller fler väljare om partiet inte innehar posten som kommunstyrelsens
ordförande, än om Socialdemokraterna innehar posten som kommunstyrelsens ordförande. Detta då Mean Rank för ”KSO=ej
socialdemokrat” är högre (127,04) än Mean Rank för ”KSO=socialdemokrat” (110,13). Sambandet är dock inte signifikant, då
p-värdet är 0,120, vilket är över standardgränsvärdet för signifikans (p=0,05).
Testet för Socialdemokraternas procentenhetsförändring i blocköverskridande koalitioner visar även det att
Socialdemokraterna erhåller fler väljare om partiet inte innehar posten som kommunstyrelsens ordförande, än om
Socialdemokraterna innehar posten som kommunstyrelsens ordförande. Detta då Mean Rank för ”KSO=ej socialdemokrat” är
högre (128,58) än medianen för” KSO=socialdemokrat” (109,75). Sambandet är dock inte signifikant, då p-värdet är 0,084,
vilket är strax över standardgränsvärdet för signifikans (p=0,05).
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3.2 Sammanfattande analys
Studiens syfte är som bekant att ge ny kunskap om den svenska väljarkåren och blockidentifikationens
inverkan på svensk politik, genom att undersöka huruvida koalitionspartiers valresultat hänger samman med
valet mellan blockkoalition respektive blocköverskridande koalition. Detta görs genom statistiska MannWhitney-tester av valdata från svenska kommunval 1994-2014, där väljarstödsförändringar för partier i som
under föregående mandatperiod regerat i koalition har undersökts. Studiens frågeställningar löd som följer:
1. Finns några signifikanta skillnader mellan partiernas genomsnittliga väljarstödsförändringar beroende på om partierna
regerar i block eller i blocköverskridande koalition?
2. Finns några signifikanta skillnader mellan ett partis väljarstödsförändringar i blocköverskridande koalitioner, beroende på
om partiet innehar posten som kommunstyrelsens ordförande eller ej?
Frågeställningarna har operationaliserats genom två hypotesmodeller, Modell A och Modell B, vilka i sin tur
genomgått statistiska tester95. 20 år av kommunval, där sju partiers genomsnittliga väljarstödsförändringar
efter mandatperioder i antingen blockkoalition eller blocköverskridande koalition, har jämförts. För studiens
första frågeställning gäller sålunda Modell A, vilken är formulerad som följer:
Modell A:
H0: ”det finns ingen signifikant skillnad i valresultat mellan partier som ingår i en
blocköverskridande koalition jämför med partier som ingår i en blockkoalition”
H1: ”det finns signifikanta skillnader i valresultat mellan partier som ingår i en
blocköverskridande koalition jämfört med partier som ingår i en blockkoalition”
Studiens resultat visar att H0(nollhypotesen) inte kan förkastas vid tester av Moderaternas, Centerpartiets,
Folkpartiets, Kristdemokraternas, Miljöpartiet och Vänsterpartiets valresultat. Inget av Mann-Whitneytesterna av dessa partiers väljarstödsförändringar visade några signifikanta skillnader mellan partiernas
valresultat beroende på om de regerat i blockkoalition eller blocköverskridande koalition under föregående
mandatperiod. Kristdemokraterna tycks förvisso förlora färre väljare efter en mandatperiod i
blocköverskridande koalition, men sambandet mellan väljarstödsförändring och koalitionstyp är inte
signifikant (se tabell 15). Med andra ord tycks variationen mellan partiernas respektive valresultat vara
relativt likartade, oavsett om något av dessa partier regerar över blockgränsen eller ej. Därmed ger testet
ingen anledning att tro att Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet eller
Vänsterpartiet förlorar fler väljare om något av partierna regerar i en blocköverskridande koalition, än om de
regerar i en traditionell blockkoalition.

95

För utförlig beskrivning av Mann-Whitney-test, se kapitel 1.4.2
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Socialdemokraternas testresultat särskiljer sig dock.
Tabell 17: Socialdemokraternas genomsnittliga väljarstödsförändring i koalition
Group statistics
Procentuell
förändring
Förändring i
procentenheter

Mean Rank:
block
415,08

Antal
Mean Rank:
enheter blocköverskridande
625
456,19

Antal
p-värde
enheter
226
,031*

410,54

625

226

468,77

,002**

* Signifikant på 0,05-nivå
**Signifikant på 0,01-nivå

I likhet med Kristdemokraterna förlorar Socialdemokraterna i genomsnitt färre väljare efter en
mandatperiod i blocköverskridande koalition, jämfört med en mandatperiod i blockkoalition, men i
Socialdemokraternas fall är skillnaden starkt signifikant. I Tabell 17 kan vi utläsa att skillnaderna mellan
Socialdemokraternas väljarstödsförändringar i blockstyre respektive blocköverskridande styre är signifikanta
på 0,05- respektive 0,01-nivå, beroende på om man mäter förändringarna i procent eller procentenheter. I
detta fall kan vi med andra ord förkasta nollhypotesen i Modell A; Socialdemokraterna tycks tappa färre
väljare när partiet regerar över blockgränsen, än när partiet regerar i en rödgrön koalition. Svaret på
uppsatsens första fråga tycks alltså vara ”ja” i fallet Socialdemokraterna, men ”nej” gällande övriga partier.
Uppsatsens andra frågeställning operationaliseras genom hypotesmodell B, vilken är formulerad på
följande vis:
Modell B:
H0: ”det finns ingen signifikant skillnad i valresultat mellan partier som innehar posten som
kommunstyrelsens ordförande i blocköverskridande koalitioner, och de som inte innehar
posten”
H1: ”det finns signifikanta skillnader i valresultat mellan partier som innehar posten som
kommunstyrelsens ordförande i blocköverskridande koalitioner, och de som inte innehar
posten”
I tabellerna 20-22 kan vi utläsa att inget av testerna för varken Moderaterna, Centerpartiet eller
Socialdemokraterna ger några signifikanta resultat. Tabellerna visar förvisso att Moderaterna i genomsnitt
tycks förlora färre väljare om partiet innehar kommunstyrelseordförandeposten i en blocköverskridande
koalition än om partiet inte innehar posten, men sambandet mellan KSO-posten och
väljarstödsförändringarna är inte signifikant – förändringarna tycks inte bero på erhållandet av KSO-posten.
Motsatt väljarstödsförhållande råder för Socialdemokraterna – partiet förlorar i genomsnitt färre väljare om
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något annat parti innehar KSO-posten, men inte heller detta samband är signifikant. Nollhypotesen kan
därmed inte förkastas i något av fallen, vilket gör att den här studien inte kan ge stöd åt tesen att partier som
innehar kommunstyrelseposten i en blocköverskridande koalition förlorar färre väljare än koalitionspartier
som inte innehar posten. Svaret på uppsatsens andra fråga tycks sålunda vara ”nej”.
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4. Diskussion
4.1 Vem tjänar på att sträcka ut handen?
Studien tog sitt teoretiska avstamp i forskning om den försvagade partiidentifikationen och förstärkta
blockidentifikationen i Sveriges valmanskår. Hagevi kunde bland annat påvisa att omkring 70 % av väljarna
känner stark identifikation med antingen det rödgröna eller det borgerliga blocket, och dessa väljares
partistall är också blockhomogena i den absoluta lejonparten av fallen; en starkt borgerlig väljare överväger i
regel enbart att lägga sin röst på borgerliga partier.96 Hur förhåller sig då väljare till situationer då väljarens
favoritparti lämnar det block väljaren känner stark identifikation med, för att istället söka sig över
blockgränsen? Holmberg, Oscarsson och Hagevi konstaterar förvisso att partibyten blir allt vanligare, att de
oftast sker inom favoritblocket, och att andelen väljare som föredrar en blocköverskridande regering är
betydande minoritet.97 Sambandet mellan blocköverskridande koalitioner och väljarstödsförändringar i en
valmanskår med stark blockidentifikation studeras inte närmare, men forskningen ger onekligen läsaren skäl
att anta, att blocköverskridande koalitioner driver de illojala och starkt blockidentifierade väljarna på flykt till
ett annat parti inom favoritblocket. På detta antagande vilar alltså studiens första hypotes; ”det finns
signifikanta skillnader i valresultat mellan partier som ingår i en blocköverskridande koalition jämfört med
partier som ingår i en blockkoalition”.
Den här studien ger dock inget stöd för den hypotesen. Partier som regerar i blocköverskridande
koalitioner tycks inte förlora signifikant fler väljare än partier som regerar i ett rödgrönt/borgerligt block.
Valet av koalitionsstrategi tycks inte hänga samman med väljarstödsförändringar. Undantaget är
Socialdemokraterna – testresultaten ger starka indikationer på att partiet tycks tappa färre väljare om partiet
regerar över blockgränsen. Resultaten ställer därmed blockidentifikationens mekanik i ett nytt ljus. Studien
ger inga skäl att anta att de senaste decenniernas förstärkta blockidentifikation och rörlighet i valmanskåren
hänger samman med försvagat stöd för partier som regerar över blockgränsen. Det indikerar att utbredd och
förstärkt blockidentifikation har svag/ingen negativ inverkan på valresultaten för partier som väljer att ingå i
blocköverskridande koalition. För ett parti som Moderaterna, där partiidentifikationen och framför allt
blockidentifikationen är stark, är resultaten förvånande. Miljöpartiet har förvisso kategoriserats som ett
”rödgrönt” parti i studien, och som tidigare nämnts så har partiet intagit en flytande roll mellan de
traditionella blocken i många av landets kommuner, med en historik av flertalet koalitioner med borgerliga
partier. Man ska dock komma ihåg följande: i de fall Miljöpartiet ingått i en blocköverskridande koalition
mellan åren 1994-2014, har Socialdemokraterna haft posten som kommunstyrelsens ordförande i 51 av 68
fall (se tabell 9). Om Miljöpartiet ingår i en blocköverskridande koalition, gör oftast Socialdemokraterna det
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också, vilket innebär att exempelvis Moderaterna sällan regerar över blockgränsen med enbart Miljöpartiet
som rödgrönt koalitionsparti.
Valmanskåren är dock långt ifrån unison, och inställningen till blocköverskridande koalitioner kan variera
beroende på vilket parti väljaren röstar på. Som resultaten visar, förlorar Socialdemokraterna i snitt färre
väljare om partiet regerar över blockgränsen än om man regerar själva/i ett rödgrönt block. Detta kan dels
tolkas som ytterligare en indikation på att förstärkt blockidentifikation i valmanskåren har svag/ingen
negativ inverkan på dess inställning till blocköverskridande koalitioner, dels kan det tolkas som att
socialdemokratiska väljare har särskilt positiv inställning till blocköverskridande samarbeten.
Studiens resultat kan även ställas i direkt relation till den forskning som gjorts på valmanskårens
regeringspreferenser. Hagevi tecknar i boken ”Den svenska väljaren 2014” en bild av stödet för
blocköverskridande regering mellan åren 1968-2014, och visar hur denna idé successivt tappat stöd de
senaste decennierna från cirka 25-30 % till cirka 15 %, med undantag för ett kort men kraftigt uppsving
under perioden 1988-1994 då nya partier såsom Ny Demokrati och Miljöpartiet äntrade riksdagen.98
[…]när fempartisystemet tinade upp rördes det om i grytan. Bland annat testade Centerpartiet att gå över
blockgränsen och uppträdde som ett stödparti till Socialdemokraterna i mitten av 1990-talet. Nya partier kom in i
riksdagen och fler väljare än vanligt uppfattade blocken som oklara. Partierna hade inte funnit sig till rätta. Men allt
eftersom väljarna vänjer sig vid nya partier så återkommer önskan om blockpolitik medan önskemålen om
blocköverskridande regeringar avtar.99

Sympatierna för blocköverskridande koalitioner tycks alltså vara svag, och har försvagats över lång tid. Ändå
ger studiens resultat inga skäl att tro att valmanskåren särskilt bestraffar partier som väljer att regera över
blockgränsen. Viktigt att påpeka är att Hagevi i detta fall skriver om riksdagspolitik och inte om
kommunpolitik, vilket gör att valmanskårens inställning till blocköverskridande regeringar på riksnivå inte
nödvändigtvis är överensstämmande med väljarnas önskemål om hur den egna kommunen bör styras.
Såsom bland andra Wångmar beskriver historien, har styrestraditionen skiftat i landets kommuner genom
1900-talet, även om samverkansandan präglat den kommunala arenan i flera hundra år.100 Till stora delar är
den väsensskild från rikspolitiken, och bland andra Norell har som tidigare nämnts betonat röstsplittringens
ökade betydelse vid val i Sverige – riksdags- och kommunpolitiken är tydligt åtskilda i många väljares
ögon.101 Den kommunala kontexten och samarbetshistoriken har betydelse. En möjlig tolkning skulle alltså
kunna vara att koalitionsbyggande på kommunnivå ses som väsensskilt från koalitionsbyggande på
riksdagsnivå, i väljarnas ögon. Det är möjligt att blockidentifikation hjälper väljaren i sitt partival, men att
blockidentifikation inte nödvändigtvis ger starka preferenser för en viss typ av koalition.
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Bäck, Erlingsson & Larsson menar dock att historien visar ett samband mellan kommun och riksdag, i
avseendet att normativa skiften mellan konflikt/konsensus på riksnivå ofta ger svallvågor över landets
kommuner.102 Om stödet för blocköverskridande regeringar varit lågt under det senaste decenniet, så finns
alltså skäl att tro att det generella stödet för blocköverskridande koalitioner är förhållandevis lågt även på
kommunnivå. Återigen – även om det är sant, tycks det inte ge några negativa effekter på valresultaten för
partier som regerar över blockgränsen i landets kommuner. I fallet Socialdemokraterna tycks det snarare
vara tvärtom.
Studiens resultat kan också ställas i relation till Karlssons & Gilljams forskning om ”regeringspris”. En av
författarnas viktigaste slutsatser är som bekant att innehavet av KSO-posten har en positiv inverkan på ett
regerande partis valresultat.103 Karlsson & Gilljam gör ingen åtskillnad mellan block- eller
blocköverskridande koalitioner i sin studie. Detta motiverade undertecknad att undersöka huruvida några
samband mellan KSO-postsinnehav och väljarstödsförändringar för partier i blocköverskridande koalitioner
kan skönjas via statistiska tester. Några sådana samband har inte upptäckts. Moderaterna tycks förvisso
erhålla starkare väljarstöd om partiet leder en blocköverskridande koalition än om partiet inte gör det, men
denna skillnad tycks inte hänga samman med innehavet av KSO-posten. Detta behöver inte föranleda tvivel
gentemot Karlssons & Gilljams slutsatser. Det är minst lika sannolikt att frånvaron av signifikanta resultat i
mitt fall beror på att Mann-Whitney-testet som instrument är för okänsligt i detta fall; testet syftar till att
undersöka skillnader mellan grupper, medan Karlssons & Gilljams regressioner syftar till att studera
samband mellan oberoende och beroende variabler. Det är med andra ord möjligt att innehavet av KSOposten har en positiv effekt på partiers valresultat i blocköverskridande koalitioner, men att effekten inte kan
urskiljas enbart genom Mann Whitney-tester av valresultat.
Vidare har Karlsson & Gilljam också visat hur ideologiskt breda koalitioner framför allt medför väljarflykt
från dess mittenpartier, och att större koalitionspartier betalar ett högre regeringspris än små.104 Det är
rimligt att anta att en blocköverskridande koalition där Socialdemokraterna ingår är ideologiskt bredare än en
rödgrön koalition, i synnerhet då Holmberg & Oscarsson visat att de ideologiska avstånden mellan partierna
i respektive block minskat över tid.105 Ändå tycks Socialdemokraterna förlora färre väljare i en
blocköverskridande koalition än i en rödgrön koalition. Skiljer sig Socialdemokratiska väljare från övriga
partiers dito i denna fråga? Vi ska minnas att testet av ett annat traditionellt ”mittenparti” med liknande
historia av blocköverskridningar, Centerpartiet, inte visade några signifikanta skillnader. Några säkra
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slutsatser kan inte dras enbart av denna studie, däremot ger den definitivt skäl att undersöka frågan
ytterligare.

4.2 Slutsatser
Studien visar att de genomsnittliga väljarstödsförändringarna för partier som regerar i block inte skiljer sig
signifikant från partier som regerar över blockgränsen. Undantaget är Socialdemokraterna, som i genomsnitt
förlorar färre väljare i blocköverskridande koalition än om partiet regerar ensamma eller i block. Min tes är
sålunda att Socialdemokraterna är det parti med störst chans att gynnas av blocköverskridande koalitioner, i
termer av väljarstöd. Förändringar i övriga partiers väljarstöd tycks dock inte hänga samman med valet av
koalitionsstrategi. Med detta kompletterar studiens resultat tidigare forskning om bland annat
blockidentifikation och väljarbeteende. Framtida forskning bör närmare undersöka nämnda skillnad mellan
Socialdemokraterna och övriga partier, och vad som gör att partiet tenderar gynnas av blocköverskridande
koalitioner. Fler variabler bör kontrolleras för. Vidare ger studien inget stöd för hypotesen att ett partis
väljarstödsförändringar i blocköverskridande koalitioner skiljer sig åt, beroende på om partiet leder
koalitionen eller ej. Sammanfattningsvis ger studien inga rationella stöd för utomvetenskapliga antaganden
om att blocköverskridande koalitioner hänger samman med väljarflykt, trots valmanskårens ökande rörlighet
och förstärkta blockidentifikation.
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