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ABSTRACT 
The aim of the study is to analyze changes in the Swedish political parties programs by 

applying the Public Choice approach. With help from the median voter theorem and the 

Harold Hotelling model, the paper analyzes if these models are sufficiently descriptive of 

Swedens political parties movements. A Herfindahl-Hirschman index is constructed which 

shows changes in concentration of political power over time. The Herfindahl-Hirschman 

index shows that the degree of concentration in the Swedish political “market” has become 

lower over time, which indicates that the party competition has increased during the period 

1973-2014. In order to analyze whether it is possible to explain changes in the parties’ 

policies during the period 1973-2014 the median voter theorem is applied. A discussion about 

how this model can be tested is done as well as an illustration of how the median voter 

theorem could look like for the parties in Sweden. To analyze whether a one-dimensional 

scale is descriptive of the movements of the Swedish parties, the Harold Hotelling model is 

also applied. By illustrating these two models on Swedens parties, the paper investigates 

whether these models provide a satisfactory descriptions of the change in the Swedish parties 

political programs. The analysis concludes that the median voter theorem does not explain the 

changes in the parties politics in a sufficiently detailed manner. It is revealed that the Harold 

Hotelling model provides a better description for both the Swedish parties movements at the 

left-right scale and for the changes in the parties politics. In addition to the models mentioned 

the factor that that is most important for how the parties changed their political programs is 

the parties’ dependence of the voters opinions. 

 

Keywords: Public Choice, Political movements Median Voter Theorem, Harold Hotelling 

Model, Herfindahl-Hirschman Index, One-dimensional scale 
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SAMMANFATTNING 
Syftet med studien är att analysera förändringen i de svenska partiernas politiska program 

genom att tillämpa Public Choice skolans modeller. Med hjälp av medianväljarteoremet och 

Hotellingmodellen analyseras om modellerna är tillräckligt beskrivande för Sveriges 

partiförflyttningar. Vidare beräknas Herfindahl-Hirschman index för graden av 

maktkoncentration på den politiska ”marknaden”. Herfindahl-Hirschman indexet visar att 

koncentrationen på den politiska marknad blivit lägre över tid, viket indikerar på att 

konkurrensen mellan partierna blivit allt högre under perioden 1973-2014. För att analysera 

om det går att förklara förändringar i partiernas politik under perioden 1973-2014 tillämpas 

medianväljarteoremet. En diskussion kring testning av modellen görs samt en illustration hur 

medianväljarteoremet skulle kunna se ut för Sveriges partier. För att analysera om en 

endimensionell skala är beskrivande för de svenska partiernas förflyttningar har 

Hotellingmodellen tillämpats. Genom att illustrera dessa två modeller på Sveriges partier 

undersöks om modellerna ger en tillfredställande beskrivningar av förändringen i de svenska 

partiernas politiska program. Analysen ger vid handen att att Medianväljarmodellen inte 

förklarar förändringarna i partiernas politik på ett tillräckligt utförligt sätt. Hotellingmodellen 

kan bättre förklar både de svenska partiernas förflyttningar på vänster-högerskalan samt 

förändringar i partiernas politik. Utöver de nämnda modellerna konstateras att den enskilda 

faktor som är mest betydelsefull för hur partierna ändrat sina politiska program är partiernas 

beroende av väljarnas åsikter. 

 

 

Nyckelord: Public Choice, Partiförflyttnigar, Medianväljarteoremet, Hotellingmodellen, 

Herfindahl-Hirschman Index, Endimensionell skala 
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1 INTRODUKTION 
Vid industrins kraftiga tillväxt under senare hälften av 1800- talet förvandlades Sverige från 

åkerbruksland till en modern industristat. Stora grupper av befolkningen förflyttade sig från 

landsbygden in till städerna för att bli industriarbetare. Det var under denna tidsperiod 

arbetarrörelsen växte fram i Sverige inklusive fackföreningarna (Lagerqvist 2001). 

Industriarbetarna saknade politisk representation i den gamla ståndsriksdagen som 

avskaffades 1866. Den nya riksdagsordningen var ett viktigt steg mot en modern politisk 

organisation, men det tog ytterligare cirka 50 år innan arbetare fick full rösträtt och innan 

kvinnor fick rösta över huvud taget. I samband med detta demokratiska genombrott kom det 

största arbetarpartiet, Socialdemokratiska Arbetarpartiet till regeringsmakten 1920, om dock 

endast som en svag minoritetsregering (Lagerqvist 2001).  Fr.o.m. 1932 till 1976 förfogade 

dock partiet makten nästan oavbrutet. Efter denna epok har olika partier och koalitioner växlat 

vid makten i Sverige, samtidigt har den ekonomiska utvecklingen minskat andelen 

industriarbetare kraftigt (Larsson 2017). Väljarnas beteende har också ändrats och blivit 

rörligare och de politiska partierna tvingas mer och mer att välja positioner (eller politiska 

program) för att locka till sig väljarnas förtroende (Statistiska Centralbyrån [SCB] 2011).  

Samtidigt vid valet 2010, genomfördes sedan 1956 den svenska valundersökningen för 25:e 

gången. Det främsta syftet med valundersökningar är att presentera grundläggande analyser 

av hur svenskarnas väljarbeteende ser ut under riksdagsval. Vid väljarforskning ligger fokus 

på att undersöka anledningarna till att väljarna beter sig som de gör när de skall rösta och 

varför de ändrar sitt beteende. Det politiska beteendet hos medborgarna berättar samtidigt hur 

utvecklingstendenserna ser ut i dagens demokratiska samhälle (Berg & Oscarsson 2014).  

Riksdagsvalet 2010 är valet som alltid kommer minnas som valet utan en klar vinnare. Det 

var första gången så pass liknande regeringsalternativ ställdes mot varandra. Åtta partier 

valdes in i riksdagen av det svenska folket och ingen av de två regeringsalternativen fick egen 

majoritet (Berg & Oscarsson 2014). Nästkommande val 2014 ser vi ytterligare nya händelser 

som förändrade den svenska politiska atmosfären. Sverigedemokraterna blev valets stora 

segrare då de fördubblade sina mandat och blev därefter riksdagens tredje största parti. Detta 

var en stor händelse som bidrog till den ökade politiska instabiliteten som finns idag då de 

andra partierna inte ville samarbeta med Sverigedemokraterna (Lindahl 2016a). 

Kort därefter stod Sverige inför en kommande regeringskris då Sverigedemokraterna röstade 

för alliansens budgetförslag för 2015. Denna händelse bidrog till att Sveriges statsminister 
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Stefan Löfven utlyste ett nyval1. Denna uppgörelse som kom att kallas 

decemberöverenskommelsen (DÖ) och den kraftiga ökningen av asylsökande bidrog till den 

parlamentariska krisen efter valet (Lindahl 2016a).  

I en undersökning av Sifo från februari 2017 är inget av partierna i närheten att få egen 

majoritet (Lönegård 2017). En rapport visar att svenska folkets förtroende för riksdagen har 

minskat från 2014-2015 från 40 % till 28 % (Regeringen 2016). I oktober 2016 presenterades 

en mätning av Novus som genomfördes för Sveriges Radios räkning. Den tog upp vilket 

regeringsalternativ väljarna föredrar. Svaret blev att fler borgerliga väljare föredrar någon 

slags form av blocköverskridande regering med Socialdemokraterna, framför en 

alliansregering där stöd från Sverigedemokraterna skulle finnas (Fälldin & Ridderstolpe 

2016). Detta kan vara en reaktion på hur partier formulerar sin politik under förutsättning att 

vinna valet, istället för att vinna valen för att senare formulera sin politik.  

 

1.1 Problemformulering 

I en orolig omvärld med återkommande kriser och snabba förändringar förändras väljarnas 

beteende. Partierna kan antas sträva efter en majoritet av rösterna i riksdagsvalen för att 

erövra regeringsmakten. De kan antingen göra detta genom att behålla sin nuvarande politiska 

plattform, och försöka övertyga väljarna att de bör följa denna plattform, eller så ändrar de 

plattformen för att följa väljarnas (nya) politiska åsikter. Det finns flertalet modeller och 

teorier som förklarar hur partierna lägger upp sin politiska strategi.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att analysera förändringen i de svenska partiernas politiska program. 

På vilket sätt förflyttas Sveriges politiska partier i det politiska ”policy-rummet”. Arbetet 

analyserar vilka faktorer som påverkat hur partierna förändrat sin politik och hur dessa 

förändringar skett över tid. Stort fokus kommer även ägnas åt att analysera vilken av arbetets 

beskrivna modeller som bäst beskriver de politiska förändringar som skett över tiden. För att 

ta reda på hur förflyttningarna skett så kommer följande två frågor att stå i fokus. 

																																								 																					
1	Senaste nyvalet var 1958. (Lindahl 2016a).	
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• Kan medianväljarteoremet förklara förändringar i partiernas politik mellan 1973 och 

2014? 

• Är en endimensionell skala beskrivande för de svenska partiernas förflyttningar? 

 

1.3 Avgränsningar 

För att motverka att uppsatsen får en för stor styrning mot statsvetenskap har en medveten 

inriktning av arbetet gjorts åt Public Choice hållet (se rubriken 4.2	Public	Choice). 

Komparativa paralleller eller jämförelser till andra länders demokratiska system har inte fått 

utrymme, utan begränsningar av informationsgivningen har gjorts till enbart Sveriges 

riksdagsnivå. Det skulle vara intressant att göra internationella jämförelser inom vissa 

områden men det skulle bli alldeles för omfattande. Det har även till högsta möjliga mån 

försökts att komprimera respektive partis bakgrundshistoria, för att minska omfattningen av 

studien. Trots att det skulle vara intressant att analysera tredimensionella skalor skulle det 

resultera i ett allt för omfattande arbete. Sedan registrering av väljardata började 

dokumenteras sedan 1968 har en stor mängd valanalyser gjorts. Därför har begränsningar i 

medtagen väljardata gjorts utefter vad som är relevant för att besvara arbetets syfte.  

 

1.4 Disposition 

Del två består av en bakgrund som ger en bred beskrivning kring Sveriges politiska historia. 

Kapitlet har delats upp i två delar: Sveriges äldre politiska historia och Sveriges moderna 

politiska historia. Del tre innehåller en beskrivning av tre olika ideologier ett samhälle kan 

formas utefter. Del fyra innehåller den teori som senare med empirin skall knytas samman till 

arbetets analyser. Denna bakomliggande teori är en central del för att förstå vidare 

diskussioner. Del fem uppvisar empiridelen av uppsatsen. I detta avsnitt ges en omfattande 

mängd information av väljardata samt utförlig beskrivning av denna. Utöver empirisk fakta 

ingår i denna del även datainsamlingen och dess bearbetning, empirisk undersökning och 

tillvägagångsätt, studiens validitet och reliabilitet. Del sex utgörs av analysdelen. Här kommer 

teorin att tillämpas på empiridelen i form av kopplingar till Sveriges politiska program. 

Analysdelen är uppdelad i tre delar vilket innefattar en diskussion kring testning och 

tillämpning av medianväljteoremet, analys av Hotellingmodellen samt analysering av 
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Sveriges framtida partipositionering. Slutligen görs en slutsats för att binda samman arbetet 

samt återkoppla till frågorna i syftesformuleringen. 

 

2 Sveriges politiska historia 

2.1 Sveriges äldre politiska historia 

2.1.1 Från kungamakt till partiernas förankring  

Under riksdagen på 1720-talet lade den regerande drottningen Ulrika Eleonora ner kronan för 

att överge den till maken Fredrik av Hessen (kung under namnet Fredrik I). Äktenskapet blev 

barnlöst och när Eleonora dog 1741 utslocknade därmed den Pfalziska ätten i Sverige. Fredrik 

I var vid trontillträdet tvungen att acceptera inskränkningar i kungamakten och tillåta en 

reviderad regeringsform. Detta bestod i huvudsak under hela frihetstiden 2. Kungen prövade 

att göra ett enda allvarligt försök att utvidga sin makt, med stöd av bönderna. Dock blev 

försöket totalt misslyckat och ytterligare inskränkningar i makten vidtog. 1751 tog 

kanslipresidenten Arvid Horn över efter den avlidne monarken med exekutiv makt. Horn var 

den första efter kungens makthavande, som fick leda den svenska politiken (Lagerqvist 2001). 

Under Horns tid på 1760-talet skedde en europeisk handelskris efter sjuåriga krigets slut 3. 

Handel- och affärsföretag och fabriker gick i konkurs, närings- och handelspolitiken 

kollapsade och ”Mössorna” fick majoritet i sammanträdet av ständerna till riksdagen 

(Lagerqvist 2001). ”Hattarna” och ”Mössorna” var inte partier av samma slag som man har i 

dagens Sverige. De bestod av mer löst sammansatta grupper som mestadels fungerade under 

riksdagssamarbetet (NE 2017c). Under frihetstidens gång skiftade den politiska makten 

mellan de två partierna (NE 2017c). Trots att vissa av Hattarna var motståndare till en 

utvidgning av kungamakten, genomfördes det en del samarbete med kungaparet. 

1771 åkte kronprins Gustav III till Frankrike med syftet att förhandla om franskt stöd vid en 

regimförändring, viket resulterade i en ny riksdag och 1772 års regeringsform. Dock förekom 

turbulenta tider fram till den nya regeringsformen genom en statskupp. Gustav förberedde 

statskuppen med hjälp av militärer och ämbetsmän. Dessa kupper ägde rum i Kristianstad och 

																																								 																					
2	Frihetstiden	utgörs	av	en	period	som	började	vid	riksdagens	avskaffande	av	enväldet	år	1719	fram	till	Gustav	III:s	
statsvälvning	år	1772	(Gustafsson	2017a).		
3	Det	sjuåriga	kriget	utgjordes	av	två	sammanvävda	krig.	Det	ena	skedde	i	Centraleuropa	med	den	preussisk-
österrikiska	tvekampen	kring	dominansen	i	Tyskland	var	huvudtemat.	Det	andra	kriget	skedde	på	världshaven	och	i	
kolonierna	med	Frankrike	och	Storbritannien	som	huvudmotståndare	(Norborg	2017c).		
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Borgå med framgång (Lagerqvist 2001). Återinförandet av kungligt styre var ett faktum i 

Sverige. Detta gav Gustav III grepp om regeringsmakten och partierna förbjöds (Lönnroth 

2017). 1792 dog Gustav III i ett attentat under ledning av den gamla mössledaren 

generalmajor C.F Pechlin. Den efterföljande tronarvingen var kungens son Gustav IV Adolf 

(Lönnroth 2017).   

Under Gustav IV Adolfs regerande förlorade Sverige Finland i Finska vinterkriget. Det utlöste 

en våldsam opposition mellan Sveriges officerare och de yngre ämbetsmännen, vilket kungen 

fick skulden för. 1809 gjorde armén uppror och Gustav IV Adolf häktades vilket senare 

följdes av att kungen abdikerade som regent (Weibull 2017). Efter statskuppen bildades ett 

konstitutionsutskott som arbetade fram en ny regeringsform som antogs den 6 juni 1809. Den 

baserades på maktdelningsprincipen, d.v.s. av makten i en verkställande, en lagstiftande och 

en dömande part. Gustav IV Adolfs farbror valdes till kung under namnet Karl XIII. Han hade 

dock inga överlevande arvingar vid denna tid. Man beslöt därför att välja den danske prinsen 

Kristian August till kronprins och han adopterades av Karl XIII. Dock drabbades Kristian 

redan 1810 av ett slaganfall och dog. Som ersättare valdes en av Napoleon Bonapartes 

generaler, Jean Baptiste Bernadotte till kronprins. Denne blev Karl XIII’s adoptivson och 

hans namn ändrades till Karl XIV Johan (Lagerqvist 2001). 

Motivet bakom valet att Jean Baptiste Bernadotte var att ändra Sveriges utrikespolitik från en 

allians med Storbritannien till att närma sig Frankrike. Man hoppades på så sätt att kunna 

återerövra Finland (NE 2017d). Karl XIV Johan var tidigare en revolutionär. Under hans tid 

som regerande kung blev han konservativ vilket gjorde att han blev misstänksam mot all 

opposition. Han föredrog att regera ensam utan råd från regeringen (NE 2017f). Karl XIV 

Johan avled år 1844 och den efterträdande regenten blev hans son Oscar. Oscar hade en 

liberal syn på samhället och hade reformvänliga åsikter. Men efter februarirevolutionen i Paris 

så blev kungens åsikter allt mer konservativa (Lagerqvist 2001). 

Industrins tillväxt accelererade kraftigt under senare hälften av 1800- talet och Sverige 

förvandlades till en modern industristat. Urbaniseringen var ett faktum och det var här 

arbetarrörelsen växte fram i Sverige inklusive fackföreningarna. Klyftorna mellan de 

egendomslösa på landsbygden samt i städerna och de få rika var mycket stor (Lagerqvist 

2001).  

Trots Sveriges stora sociala missförhållanden under industrins tillväxt växte långsamt en 

modernisering inom landet. De djupgående förändringarna vid Sveriges sociala struktur 

gjorde att demokratiseringen var oundviklig. ”Rikets ständer” eller Ståndsriksdagen, som 
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avskaffades 1865 var utformat efter det äldre samhället och dess medborgare. Denna grupp 

utgjordes av mäktiga högreståndsintressen och den stora mängden från bondeklassen. 1867 

års tvåkammarsystem genomfördes under begynnelsen av den stora industrialiseringen vilket 

gjorde att arbetarna ställdes utanför, d.v.s. de hade ingen aktiv medborgarrätt (Håstad 1958). 

Syftet med denna tids tvåkammarsystem var att uppnå en balansering av rivaliserade 

intressen. Första kammaren var en indirekt vald del av det tvåkammarsystem som utgjorde 

riksdagen i Sverige mellan åren 1867-1970. Första kammaren utsågs av de större 

landstingsfria städernas stadsfullmäktige och av landstingen. Från 1921 var mandatperioden 

åttaårig och första kammaren hade lika behörighet samt myndighet med andra kammaren (NE 

2017d). Andrakammaren var en direktvald kammare i tvåkammarsystemet. Båda kamrarna 

hade lika behörighet men då parlamentarismens erkännande skedde fick den folkvalda 

andrakammaren en successivt ökad legitimitet, speciellt i samband med regeringsbildningen. 

Förstakammaren avskaffades sedan genom den partiella författningsreformen 1968-1969. 

Detta gjorde att enkammarsystem istället infördes 1971 (NE 2017e).  

Under industrins tillväxt uppstod ett flertal folkrörelser varav några av dem var 

frikyrkorörelse, arbetarrörelsen och kvinnorörelsen (Lagerqvist 2001), rösträttsföreningar, 

nykterhetsrörelser och föreningen mot livsmedelstullar (Håstad 1958). Under 1880-talet och 

1890-talet så hade de folkliga rörelserna som stod för; ”för eller emot tullarna”, 

”nykterhetsfrågorna” eller ”försvarsfrågorna” börjat utveckla sig mot en betydelsefull del i de 

politiska striderna. En kort tid efter sekelskiftet till 1900-talet var tiden mogen för att skapa 

stora riksdagsorganisationer. Det arbetades i möjligaste mån att styra in de folkliga rörelsernas 

verksamheter in i partipolitikens inriktningar (Håstad 1958). Den stora strejken 1879 vid 

sågverken i Sundsvall var en betydande händelse i svensk historia. Det hela höll på att 

accelerera tills socialisten Hjalmar Branting ingrep och förespråkade att ingen revolution var 

nödvändig (Lagerqvist 2001). 

2.1.2 Rösträttsreformerna och parlamentarismens genombrott 
Under de första decennierna på 1900-talet dominerades Sveriges politiska liv av tätt 

sammansvetsade frågor gällande parlamentarism, rösträtt och försvar. En utomparlamentarisk 

rösträttsrörelse kunde ses framträda redan under 1890-talet vars program stod för allmän och 

lika rösträtt. Här fanns stödet främst från radikala liberaler och socialister (Norborg 2017a). 

Runt sekelskiftet såg de flesta det ofrånkomligt att ignorera en rösträttsreform. Dock fanns det 

åtskilliga åsikter gällande dess utformning (Norborg 2017a).  
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Vid 1900-talets början existerade det tre ungefärligt jämnstora politiska grupperingar; högern, 

Liberalerna och Socialdemokraterna. Högern bestod av medelstora bönder, konservativa 

högre ämbetsmän, adliga godsägare samt en del industrialister. Liberalerna bestod av mer 

omfattande samhällsgrupper som företagare, småbönder och arbetare. Dessa grupper tillhörde 

till stor del ”de frisinnade” och en liberal del. Socialdemokraterna bestod huvudsakligen av 

lantarbetare, industriarbetare samt lägre tjänstemän (PH 2010b). Vänstern4 ville införa en 

allmän rösträtt, utan några inskränkningar och med maktens tyngdpunkt förlagd åt den 

folkvalda andrakammaren. Högern ville införa en rösträttsutvidgning med garantier för ett 

fortsatt inflytande till de välbärgade. Den vinnande valreformen var den sistnämnda och 

genomfördes mellan åren 1907 och 1909 av högerns statsminister Arvid Lindman. Männen 

fick allmän rösträtt till andra kammaren. Rösterna vid kommunala valet skars ner till fyrtio, 

samtidigt som proportionella val infördes till båda kamrarna samt utskyldsstrecken 5 infördes, 

vilket främst drabbade låginkomsttagarna. Makten behölls av högern i första kammaren samt 

en stark ställning i den andra kammaren. Vetorätten för förstakammaren i grundlagsfrågorna 

förhindrade effektivt mot en mer radikal författningsform (Norborg 2017a). 

En händelse som brukar benämnas som den moderna parlamentarismens genombrott är 

Hammarskjölds avgång. Han avgick år 1917 och vid en vänsterseger under höstens 

andrakammarval kom att bildas en liberal-socialdemokratisk koalitionsregering styrd av Nils 

Edén. Mellan åren 1918-1921 genomfördes en författningsreform som tog bort de flesta 

kvarstående begränsningarna av Sveriges politiska demokrati. Det rörde sig bland annat om 

att kvinnorna erhöll rösträtt till andra kammaren, den fyrtiogradiga skalan och att 

utskyldsstrecket slopades. Under denna riksdag togs även beslutningsfattningstagandet om 

åtta timmars arbetsdag (Norborg 2017a). 

  

2.1.3 Turbulent händelse 

Regeringen som gått till val år 1911 vid det s.k. ”demokratiska genombrottet” hade minskat 

försvarsbördorna (Håstad 1958). Arvid Lindman avgick och en liberal regering med Karls 

Staaffs styre bildades. De växande stormaktsmotsättningarna bidrog till den aktuella frågan 

angående försvaret. Under Lindmans regering försökte man hålla igen på försvarsutgifterna. 

																																								 																					
4	”Vänstern”	under	denna	tid	utgjordes	av	Socialdemokrater	och	liberaler	(Populär	historia	[PH]	2010a).		
5	Utskyldsstreck	var	ett	krav	på	fullgjord	betalning	av	skatter	och	avgifter	till	staten,	landstinget,	församlingen	och	
kommunen	som	villkor	för	innehavande	av	politisk	rösträtt	och	valbarhet	(Nationalencyklopedin	[NE]	2017g).			
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Detta blev en följd till att byggandet av en redan beslutad pansarbåt blev uppskjuten (Norborg 

2017a). Sällan har ett regeringsbeslut resulterat i så påtagliga storpolitiska konsekvenser. Den 

tidigare nationella sammanhållningen vid de känsliga frågorna som berörde 1909 års 

storstrejk, oenigheten vid rösträttsfrågan 1907 och partistridernas irritation, spädde på detta 

spända regeringsbeslut om pansarbåten (Håstad 1958). De starka reaktionerna kom främst 

från den försvarsvänliga högern (Norborg 2017a). År 1914 drogs kungamakten 

oåterkalleligen in i striden genom det s.k. ”borggårdstalet” vid bondetåget den 6 februari. 

Gällande utrikes och försvarspolitiska motsättningen resulterade detta även i striden angående 

kungamakt eller folkmakt. Vad som stod till grund för den så laddade försvarsfrågan var inte 

minst på grund av att utomparlamentariska krafter dominerade vid de starka krafterna emot 

Staaff (Håstad 1958).  

Borggårdstalet framfördes av Kungen Gustaf V inför 30 000 bönder. Kungen krävde att själv 

få bestämma vid de politiska frågorna men Staaf reagerade på talet och provokationen mot 

demokratin kungens tal vållade. Därför valde han att avgå tillsammans med sin regering. Den 

nya regeringen var en s.k. ämbetsmannaregering under ledning av Hjalmar Hammarskjöld 

(Salomon 2014).  

 

2.1.4 Partiledets genombrott 

Hjalmar Branting var mannen som år 1889 startade Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti 

(Lagerqvist 2001). Partiet började som en folkrörelse med basen i fackföreningarna (Håstad 

1958). Deras programpunkter bestod bland annat av 8 timmars arbetsdag, demonstrationsrätt, 

minimilöner och obligatoriska pensionsförsäkringar (Lagerqvist 2001). Dock uppkom senare 

missnöje från befolkningen. Klassmotsättningar tilltog från 1916 i bakgrund av varubrist, 

ransoneringar och inflation. Revolutionära stämningar spridde sig och genom en utbrytning ur 

Socialdemokratiska partiet bildades ett socialistiskt Vänsterparti (Norborg 2017a). Partiet 

flyttades betydligt åt vänster och bildade Sveriges kommunistiska parti (Håstad 1958). Idag 

heter partiet Vänsterpartiet och har utgjort ett radikalt alternativ inom svensk politik, parallellt 

med en parlamentarisk förutsättning för det Socialdemokratiska långvariga 

regeringsinnehavet (Norborg 2017a). 

Liberalernas historia började i riksdagen under 1800-talet. Utgångspunkten är den liberala 

ideologin. Ställningstaganden från Liberalerna var bland annat krav på lika rösträtt för först 

män, för att senare inkludera även kvinnor (Molin 2017). Den liberale politikern Adolf Hedin 
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argumenterade för demokratisering, likhet inför lagen och allmän folkbildning. I slutet på 

1800-talet fick kravet på allmän rösträtt ökat stöd i rösträttsrörelsen och vid folkriksdagarna. 

Det var ur rösträttsrörelsen som det första liberala rikspartiet; Frisinnade landsföreningen 

uppstod 1902. Partiets motsvarighet i riksdagen var Liberala samlingspartiet. (Molin et al. 

2017). Ur detta parti bröt ett nytt parti sig fram vid namnet Nationella framstegspartiet, vars 

syfte var att attrahera liberala jordbrukare. Frisinnade landsföreningen bildades för att kämpa 

för politisk demokrati vilket blev ett ämne som dominerade över ett längre tidsintervall 

(Håstad 1958). 

Lantmannapartiet var ett parti som företräde bondebefolkningens intressen och intressena mot 

de s.k. ”herrarna” som bestod av byråkratin, akademiska världen och militärväsendet. Dess 

företrädare bestod bland annat av godsägare. Partiet var förankrat i andra kammaren och 

skiljde sig från Bondepartiets renodlade intressen. Det är inte jämförbart att placera 

Lantmannapartiet utefter en modern vänster- högerskala. Partiet förespråkade för sparsamhet 

av statsutgifter och rättvisare fördelning av skatter. År 1912 förenades Lantmannapartiet med 

Nationella framstegspartiet under sammanslagningen Lantmanna-och borgarpartiet (Norborg 

2017b).  

Då kravet på allmän rösträtt fick ökad anslutning kunde Karl Staaff år 1905 bilda Sveriges 

första liberala regering med rösträtten som främsta programpunkt. Under Staaffs andra tid 

som statsminister låg huvudfokus på att verka för allmän rösträtt för både kvinnor och män 

samt parlamentarism. Första världskriget, oron i Europa och försvarsfrågan komplicerade det 

dock allt mer för Staaffs regering. Även skiljaktigheter uppstod mellan statsministern och 

kungen efter borggårdskrisen (Molin et al. 2017). Dock i samband med försvarsrörelsen 

skedde stora partiförflyttningar 1914 och Socialdemokraterna blev Sveriges största parti. 

Införandet av proportionalismen (d.v.s. representation i parlamentet i proportion till partiernas 

väljarstöd) bidrog till en utgallring av partiledet istället för en partisplittring. Antalet partier 

blev förhållandevis litet. Det tidigare tre- partisystemet gavs upp till bildandet av 

fempartisystemet år 1917 (Håstad 1958). Under detta år tillträdde en koalitionsregering av 

Socialdemokrater och Liberaler under liberalen Nils Edéns ledning, som tagit över efter Staaff 

(Molin et al. 2017). Vid denna tid (1920- talet) inräknades Liberalerna till vänstern och frågan 

angående partiers skiljelinjer; ”socialism eller inte” började uppstå (Håstad 1958). 

Socialdemokraterna försköts nu på parti skalan. De grundläggande förklaringarna till detta var 

partiets successiva framgångar och radikalisering av deras ekonomiska program efter första 

världskrigets slut. Under samma period inledde de borgerliga partierna en valteknisk 
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samverkan. Denna samverkan genomfördes inte under ideologiska motiv utan av rent 

valtekniska skäl (Håstad 1958). 

En kort tid senare skedde en splittring och försvagning av den liberala rörelsen. 

Motsättningarna i alkoholförbudsfrågan ledde 1923 till att förbudsmotståndarna genomförde 

en utbrytning ur Frisinnade landsföreningen för att därmed bilda Sveriges liberala parti. Även 

riksdagsgruppen splittrades till två delar (Molin et al. 2017), vilket betydde att den tidigare 

koalitionen mellan Socialdemokrater och Liberaler spruckit (Lagerqvist 2001). Det fanns 

svårigheter att skapa en stabil regering. Vänstern saknade majoritet och de borgerliga var 

mycket splittrade. Frågor som inte gick att komma överens om mellan vänstern och de 

borgerliga var bland annat arbetslösheten och skattehöjningarna (Lagerqvist 2001). De 

frisinnade spelade en viktig parlamentarisk roll då de utnyttjade sin ställning mellan 

Socialdemokraterna och högern för att nå politiska framgångar. Denna vågmästarpolitik 

använde partiledaren C.G Ekman sig mycket skickligt av. Under valet år 1932 skedde det 

röstförluster för både frisinnade och liberaler, vilket senare kom att leda till debatter och 

återförening av båda partierna. Några år senare skedde en sammanslagning i form av 

bildandet av Folkpartiet. Folkpartiet växte under Bertil Ohlins ledning fram som Sveriges 

ledande oppositionsparti. Olin drog en skarp skiljelinje mellan partiets socialliberala politik 

och regeringens socialdemokratiska planhushållning och socialism (Molin et al. 2017). År 

1932 vann Socialdemokraten Per Albin Hansson valet och därefter satt Socialdemokraterna i 

styret ända fram till år 1976 (Lagerqvist 2001). 

I motsats till andra länder växte det inte fram något framträdande nazistiskt parti under Hitlers 

storhetstid. Några efterhärmande nationalsocialistiska partier bildades under 1930-talet men 

blev aldrig starka nog för att få en placering i riksdagen. Sveriges nationella ungdomsförbund 

grundades under påverkan av den tyska ideologin men utan acceptans av nationalsocialismens 

läror. Senare kom partiet att kallas Sveriges nationella parti. Vid ett medvetet avståndstagande 

från högerledningen och amiral Lindman togs det avstånd från alla idéströmningar från 

nationalsocialismens Tyskland och en ny ungdomsrörelse vid namn Ungsvenskarna 

organiserades (Håstad 1958). Socialister och kommunister var grupper som inte heller haft 

särskilt stort inflytande på den svenska politiken. Grupperna låg till vänster om 

Socialdemokraterna och ville radikalisera den Socialdemokratiska politiken. Dock skedde 

konkurrens mellan kommunisterna och Socialdemokraterna 1944-1946 om makten över de 

lokala fackföreningarna. Ett antal politiker förflyttade sig emellertid från Socialdemokraterna 

till kommunisterna, för att sedan återgå till Socialdemokraterna (Håstad 1958).  
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2.1.5 Partiernas ursprungliga partiprogram  

2.1.5.1 Allmänna valmansförbundet-Högerpartiet-Moderata Samlingspartiet-
Moderaterna 

Allmänna valmansförbundet bildades 1904 av cirka två hundra män som ogillade partier rent 

principiellt. De ansåg att politisk agitation skapade oro samt nationell splittring. Dock tyckte 

de samtidigt att de konservativa krafterna inom riket behövde en organisation för att kunna 

bekämpa ”Socialdemokratins och den radikala vänsterns ständigt fortgående upplösnings 

arbete”. Trots den begränsade rösträtten, var dåtidens vänster (som utgjordes av 

Socialdemokrater och Liberaler) på väg framåt (PH 2010a). 1935 gick förstakammarens 

nationella parti och andra kammarens Lantmanna- och borgarpartiet samman till Högerns 

riksdagsgrupp (NE 2017i).  Ordet ”valmansförbund” speglade att det var en löslig 

organisation som skapats med främsta syftet att fungera vid valen (PH 2010a). Allmänna 

valmansförbundet var den rikstäckande valorganisationen under denna tid och bytte år 1938 

namn till Högerns riksorganisation. Detta parti verkade från 1938-1952 och var föregångare 

till Högerpartiet samt Moderata samlingspartiet (NE 2017i).  

Mellan åren 1952-1969 bytte Allmänna valmansförbundet namn till Högerpartiet (Ehrencrona 

2017). Högerpartiet var från start det mest traditionalistiska av partierna. Partiets 

konservatism tog sig uttryck i en bevakning kring statskyrkan och det konstitutionella 

statsskicket. Partiet har även från början tagit avstånd från nazismens antidemokratiska 

synsätt. Högerns hjärtefråga var stärkandet av försvaret och landets självständiga neutralitet 

för den svenska utrikespolitiken. Partiet var organiserat som tullskyddsvänligt. I början vidtog 

de protektionistiska principer, varpå tullskyddet tänktes vara solidariskt där jordbruk och 

industri inkluderades. Partiets ekonomiska politik hade sin tyngdpunkt på underlättande av 

produktionen. Under tiden då motsättningar uppstod mellan den socialistiska och borgerliga 

samhällssynen har partiet blivit non-interventionistiskt (d.v.s. inte blanda sig i statens 

angelägenheter) och förespråkat näringslivets frihet som sin defensiva politik. De 

förespråkade att statens kontroll över medborgarna borde inskränkas. Partiet var pådrivande 

angående utbyggnaden av statliga jordbruksregleringen främst av befolkningspolitiska skäl. 

Traditioner togs över från Lantmannapartiet gällande sparsamhetslinjen. 1946 bestod 

partiprogrammet helt av socialpolitik, för att sedan förstärkas rejält av skattesänkningskravet. 

1935 skedde en sammanslagning av högerpartierna och ett antal bondepolitiker tillhörde även 

ledarskaran (Håstad 1958).  
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Högerpartiet ändrade namn till Moderata samlingspartiet 1969. Rent ideologiskt hör 

Moderaterna hemma både i den liberala och konservativa idétraditionen. Programpunkterna 

har hög betoning på individens frihet gentemot kollektivet i flertalet frågor rörande 

medborgarnas fri och rättigheter, möjligheter till val av vård, omsorg och utbildning samt det 

ekonomiska systemet. Ytterligare centrala delar av Moderaternas politik är 

marknadshushållning baserad på fri företagsamhet och ett spritt enskilt ägande (Ehrencrona 

2017). 

 

2.1.5.2 Landsbygdspartiet Bondeförbundet-Centerpartiet bondeförbundet-Centerpartiet 

Inom bondebefolkningen uppkom ett missnöje över samarbetet mellan det gamla 

Lantmannapartiet och industrihögern. Som utspel på detta bildades 1913 Bondeförbundet och 

Jordbrukarnas Riksförbund. De fick ökat stöd av lantbrukarna som var allt mer missnöjda 

över krisregleringar vid första världskriget och det s.k. kommissionsväldet. Senare 

sammanslogs Jordbrukarnas Riksförbund till Bondeförbundet. Detta parti bytte flertalet 

gånger namn från; Landsbygdspartiet bondeförbundet, Centerpartiet bondeförbundet till 

nuvarande Centerpartiet, med syftet att erhålla väljare ur även andra grupper (Håstad 1958). 

Bondepartiet var ett utpräglat intresseparti som länge värnade om jordbrukets intressen mot 

industrin. Idéer inom partiet har påverkats av det finska agrarpartiet. I Bondeförbundet 

framträdde till en början samma bonde- karakteristiska drag som även präglat den finska 

landsbygdsfolkrörelsen. Partiet förde landsbygdens talan mot urbaniseringen och städerna. 

Partiets främsta intresse låg dock på jordbruksregelringen för att skapa likställighet mellan 

jordbruket och lönsamheten för övriga näringar. Vid debatten om näringslivets frihet tog 

Bondeförbundet en mindre liberal hållning jämfört med de andra borgerliga partierna (Håstad 

1958). 

 

2.1.5.3 Liberalerna-Folkpartiet-Liberalerna 

Liberalerna var från början ett samlingsparti och har från start haft beslutsskillnader inom 

partiet. Liberalernas väljarkår har sträckt sig över hela den sociala skalan, från rika köpmän 

till frireligiösa arbetare. Det har även funnits en ständig press från både höger och vänster. 

Åsiktsfriheten inom partiet har framställts medvetet som ett av deras särdrag. I dess absoluta 

början så uppställdes “besvärjelsepunkter” vilket betyder att det krävts absolut lojalitet mot 

vissa programpunkter. Tidiga hjärtefrågor var demokratiseringen och parlamentarismen. 



	

	
	

13	

Under Bertil Ohlins ledning gjordes socialliberalismen till Liberalernas nya politiska 

huvudlinje. Socialliberalismen är delvis hämtad från Lloyd Georges engelska liberalism, 

vilket innebär en bred politik inom ett samhälle där krafterna få verka fritt, dock under 

förutsättning att viss sammanhållande statlig ledning finns. Under Bertil Ohlins tid som ledare 

blev Folkpartiet det största partiet bland de borgerliga. De folkfrisinnade medverkade i 

jordbruksregleringen och i försvarsfrågan var partiet i början starkt splittrat. Vid 1925 stod de 

folkfrisinnade bredvid Socialdemokraterna gällande försvarsnedrustningen (Håstad 1958).  

 

2.1.5.4 Socialdemokraterna 

Socialdemokraterna hade från starten en marxistisk ideologi men placerades därefter som ett 

realpolitiskt och reformistiskt parti. Partiledaren Per Albin Hansson uttryckte sitt parti som; 

”Folkhemmet- utan några tvära eller våldsamma ingrepp i mänskliga fri- och rättigheter.” 

Partiet ville ha ett förstatligande av naturtillgångarna, industriföretagen, kreditanstalterna, 

transportmedlen och kommunikationerna. I starten av partiets partiprogram krävde de; ”I all 

den utsträckning det är nödvändigt för att förverkliga en planmässig folkhushållning 

överförande till samhället”. Under 1920 lämnade man socialiseringen av samhället och 

inriktade sig istället mot en allmän välfärdspolitik på 1930-talet. Denna politiska svängning 

innebar utvidgning av den tidigare socialpolitiken. I 1944 års efterkrigsprogram bestod 

programpunkterna av allmän planhushållning vilket syftade till full sysselsättning och var 

tänkt i första hand ske via statlig dirigering av investeringar och utrikeshandel. Redan här 

strävade partiet efter egendomsutjämning. Den industriella demokratiseringen 1920 blev en av 

partiets aktuellaste målsättningar. Inom jordbruksfrågan förespråkade partiet att jorden borde 

övergå till samhället. Dock övergavs denna målsättning och ändrades till att arbeta för 

småbrukarnas och bolagsarrendatorernas intressen och de har senare än andra av partierna 

accepterat jordbruksregleringen (Håstad 1958). 

Det har talats om tre generationer inom Socialdemokratins historia (fram till 1957). I den 

första generationen var Hjalmar Branting betydelsefull.  Genom hans vältalighet fick han 

stora medborgares förtroende med tanken att förbättra arbetarklassens villkor genom 

successiva reformer. Under denna tid fanns några betydelsefulla kompanjoner. Personerna var 

en skicklig finansminister vid namn F. V. Thorsson, folkskolläraren Värner Rydén som 

påskyndade ”bottenskoleidéns” förverkligande och Johan Bärg som agerade som riksdagens 

ledande skatte-politiker. Den andra generationen hade Per Albin Hansson tagit över efter 

Branting. Branting hade en stor förmåga att ena partiet kring omedelbara resultat i praktiken. 
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Att han ledde partiet till en majoritetsställning förankrade sig bland annat i att partiets 

folkhemsideologi attraherade många samhällsgrupper (Håstad 1958). Folkhemmet användes 

som en politisk term av Per Albin Hansson vilket han bland annat använt i ett berömt 

riksdags-tal 1928 (Nordiska muséet 2017). Den tredje generationen leddes under Tage 

Erlander (Håstad 1958). 

 

2.1.5.5 Kristdemokrater 

Kristdemokraternas (KD) uppkomst började vid en namninsamling för mer 

kristendomsundervisning i gymnasieskolan 1960. Två miljoner namn samlades in. Det var 

samhällsklimatet mot bland annat denna bakgrund som initiativtagarna till KD ansåg att mer 

kyrklig input borde finnas. Pingströrelsens ledare Lewi Pethrus var den mest framträdande 

vilket även ansåg att det fanns plats för krav på flera kyrkligt och kristet engagerade folk i 

riksdagen samt i de kommunala skolorna. Partiet bildades 1964 under namnet Kristen 

demokratisk Samling (Josefsson 2017).  

 

2.2 Sveriges moderna politiska historia 

1971 ersattes tvåkammarriksdagen med en enkammarriksdag. Detta var en av faktorerna i 

författningsformen som ledde fram till regeringsformen 1974. Den nya regeringsformen 

innebar att: ”all offentlig makt utgår från folket” (Lagerqvist 2001). Innehållet bestod av 

grundläggande bestämmelser kring riksdagens uppgifter, val till riksdagen och om dess arbete 

(Andrén & Sannerstedt 2017). Ett axplock av paragrafer i statsskickets grunder följer nedan:  

”Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika 

rösträtt. Den förvekligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick 

och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas under lagarna”. 

”Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och 

för den enskilda människans frihet och värdighet”. ”Riksdagen är folkets främsta 

företrädare. Riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur 

statens medel ska användas. Riksdagen granskar rikets styrelse och förvaltning” 

(SFS 2014: 1385 ).  

I Martin Bennulfs doktorsavhandling behandlar han bland annat frågan huruvida det finns en 

grön dimension i svensk politik. I boken ”väljarboken” vid 1991 års val diskuteras 

förekomsten av en xenofobisk-kosmopolisk och en vit dimension. Man tänker sig att de nya 
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dimensionerna är konkurrenter till en allt mer försvagad vänster- höger konflikt. Detta har då 

bidragit till att ”nya” partier, det vill säga Miljöpartiet, KD och Ny demokrati kunnat ta plats i 

riksdagen (Oscarsson 1994). 

 

2.2.1 Blockpolitikens uppkomst i Sverige 

Blockpolitik är ett system där det finns skiljelinjer mellan grupper, så kallade ”block” av 

partier. Partierna inom samma block utser sig för att ha vissa ideologiska drag som är 

gemensamma (Larsson 2017). I Sverige har termen blockpolitik kommit att förknippas med 

motsättningen mellan borgerliga och socialistiska partier. Innan det demokratiska 

genombrottet i Sverige så skulle man vagt kunna säga att blockgränsen gick mellan högern åt 

ena hållet, samt Liberaler samt Socialdemokrater åt andra hållet. Liberalerna och 

Socialdemokraterna benämndes under det gemensamma begreppet ”vänstern”.  Mellan 1920-

1936 existerade ingen tydlig blockpolitik, under den tiden var det minoritetsparlamentarism 

som rådde. En annan förklaring till att blockpolitik i en organiserad form inte fanns fram till 

1957 var på grund av samarbetena genomförda av Socialdemokraterna. Över en längre 

tidsperiod genomförde de enskilda samarbeten först med Bondeförbundet, sedan med 

samlingsregeringen och därefter med den röd-gröna koalitionen (Larsson 2017). 

Förändrade förhållanden skedde efter ATP-striden 1957. De borgerliga partierna riktade allt 

oftare gemensam kritik emot Socialdemokraterna. Ett trepartisamarbete prövades under 1960- 

talet under namnet medborgerlig samling (MBS), dock utan långvarig framgång. En positiv 

inverkan för Folkpartiet och Centern inträffade vilket var att de etablerade sig i en s.k. 

mittensamverkan. Under 1970- talet startade de borgerliga partierna att samordna sin 

opposition, som därefter underlättade regeringsskiftet som skedde 1976 (Larsson 2017). De 

borgerliga partierna bestod av Moderaterna, Centern och Folkpartiet. Partierna insåg att det 

var enbart genom en borgerlig samverkan som det skulle bli möjligt att minska 

Socialdemokraternas maktposition (Widell 2016). Efterföljande valrörelser har frågan om 

regeringsmakten haft former av blockpolitiska karaktärer (Larsson 2017). 

Då de borgerliga nått gemensam majoritet vid riksdagsvalen har de bildat en gemensam 

regering. Detta har skett fyra gånger; 1976, 1979, 1991, 2006 och 2010. Då det socialistiska 

blocket erhållit majoritet så har Socialdemokraterna valt att ensamma regera med stöd från 

olika partier ända fram till valet 2014 då Miljöpartiet ingick i regeringen. 

Minoritetsparlamentarismen har nödvändiggjort för regeringen att uppsöka parlamentariskt 
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stöd från alla partier. Detta faktum har bidragit verksamt till att minska 1980- talets till 1990- 

talets blockpolitiska motsättningar (Larsson 2017). 

Inom blocken är partierna mer eller mindre eniga.  Oenigheter inom blocken efter 1970 var 

bland annat gällande fördelnings-, skatte-, regional-, energi och miljöpolitiken. Dessa 

spänningar som uppstod inom blocken var tidvis lika påtagliga som skillnaden mellan 

blocken. Under 1980- talet började idéer om nya block i riksdagen uppkomma, där det ena 

skulle vara grönt. Tanken var då att det skulle bestå av Centerpartiet, Miljöpartiet och VPK. 

Det andra blocket var tillväxtblocket som då skulle bestå av Moderata Samlingspartiet, 

Folkpartiet och Socialdemokraterna. Som en reaktion på detta så kände centerledaren Olof 

Johansson sig överkörd av de andra partierna vid frågan om miljöprövningen av 

Öresundsbron. Han lämnade då regeringen. Ett år efter denna händelse samarbetade 

Centerpartiet med Socialdemokraterna angående ekonomisk politik (Larsson 2017). 

Den största frågan gentemot tidigare decennier som skapat splittring inom blocken är synen 

på EU. Speciellt Centern, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna har haft en påtagligt 

stark EU-kritisk opinion samtidigt som resterande partiledning varit EU positiv (Larsson 

2017). 

Miljöpartiet påpekade vid sin tillkomst 1981 att de inte skulle ingå i blockpolitiken. Dock vid 

1990- talets slut påbörjade Miljöpartiet ett tätt samarbete i riksdagen med 

Socialdemokraterna. 1998 förlorade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet sin gemensamma 

majoritet i riksdagen, så Socialdemokraterna fick förlita sig på Miljöpartiets stöd för att 

fortsätta att inneha regeringsmakten fram till 2006. 2004 påbörjade de borgerliga partierna ett 

tätt samarbete (Alliansen), där syftet var att genom ett gemensamt regeringsprogram segra i 

valet 2006. Detta bidrog till ett fördjupande i blockpolitiken inför det tidigare valet och en 

bildning av majoritetsregering. Detta minskar i sin tur sannolikheten till blocköverskridande 

kompromissande under den innehavande mandatperioden (Larsson 2017). 

 

2.2.2 Riksdagsvalet 2010 till nutid 

Under senare år har partierna i flera frågor närmat sig mitten på den politiska vänster-

högerskalan. Dock har det samtidigt blivit en allt tydligare uppdelning mellan ett borgligt och 

ett ”röd-grönt” block (Lindahl 2016b).  
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Socialdemokraterna har varit det största riksdagspartiet sedan 1917 och det är ett väldigt långt 

maktinnehav relaterat till andra länder. Partiets valförlust 2010 var av historisk art då det var 

deras sämsta resultat på nästan 100 år. De återtog makten 2014 med en marginell 

återhämtning och där av deras svaga minoritetsregering i koalition med Miljöpartiet (Lindahl 

2016b). Partiet valde att bilda regering med Miljöpartiet (Gustafsson 2017b), trots att de röd-

gröna gick till val var för sig med sina egna partier (Lindahl 2016b). Under denna 

regeringsperiod kallade Socialdemokraterna sig för en ”feministisk regering” 

(Regeringskansliet 2016). Vänsterpartiet ingick under 2010 i valsamarbetet ”De rödgröna”. 

Miljöpartiet blev 2010 Sveriges tredje största parti och 2014 landets fjärde största parti 

(Lindahl 2016b). 

Alliansen bildades 2004 av oppositionspartierna Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och 

Kristdemokraterna. Inför valet 2006 var målsättningen att gå till val med en gemensam politik 

och ses som ett trovärdigt och enat regeringsalternativ (Alliansen 2017). Moderaterna fick i 

valet 2010, 30 % av väljarnas stöd vilket var endast en halv procentenhet mindre än 

konkurrenten Socialdemokraterna. När Fredrik Reinfeldt tog över som partiledare 2003 bytte 

partiet riktning vilket innebar ett övertagande av ett flertal av Socialdemokraternas 

hjärtefrågor. Nya Moderaterna blev deras nya namn 2005 vilket syftade på att de ville 

uppfattas som Sveriges nya statsbärande parti. I valet 2014 förlorade Moderaterna 

regeringsmakten. Liberalernas har på senare år profilerat sig med en starkare betoning på ”lag 

och ordning”. Folkpartiet liberalerna var sedan 2015 partiets tidigare namn (Lindahl 2016b). 

Centerpartiet var det parti som vann mest på partibyten under valåret 2010. Partiet har sedan 

lång tid tillbaka fortfarande starkast stöd på landsbygden än i storstäderna (SCB 2011).  

Kristdemokraterna är ett betydligt yngre parti än övriga i riksdagen (Lindahl 2016b). De 

representerades i riksdagen första gången 1991 (Josefsson 2017). Partiets grund har på senare 

tid breddats till ett allmänborgerligt parti med betoning på familjens roll i samhället (Lindahl 

2016b). I partiprogrammet anges målen vara samhällsgemenskap byggd på en solidarisk 

fördelning av resurser, samtidigt som människans andliga dimension betonas. Under 

inspiration av kristen etik är de grundläggande ideologiska principerna det unika okränkbara 

människovärdet, broderskapstanken och förvaltarskapstanken (Josefsson 2017).   

I riksdagsvalet 1991 kom ett nytt parti vid namn Ny Demokrati in i riksdagen. De fick 6,7 % 

av rösterna och därmed en vågmästarroll i riksdagen. Partiet leddes av företagarna Bert 

Karlsson och Ian Wachtmeister fram till nästa val. Partiet utmärktes som ett parti med 

populistiska drag som stödde en borgerlig regering. Partiet stöddes främst av fria 
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yrkesutövare, mindre företagare och unga väljare som varit missnöjda med både den 

borgerliga och Socialdemokratiska politiken. Strävan efter ett ”sunt förnuft” har varit en 

central del. De huvudsakliga målen var minskad offentlig sektor, restriktiv flyktingpolitik, 

sänkta skatter, avskaffande av alla offentliga monopol och privatisering av statlig egendom 

(Bjurulf 2017).  

Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010. De andra riksdagspartierna har påtagligt 

nästan ”tävlat” om att ta avstånd från partiet då det utmålas som ett odemokratiskt och 

rasistiskt parti. Efter valet 2010 fick partiet en vågmästarroll efter alliansens bildande av en 

minoritetsregering. Partiet fick i valet 2014 mer än dubbelt så många mandat som i det 

föregående valet och blev därefter landets tredje största parti (Lindahl 2016b). I en 

eftervalsanalys i Svenska Dagbladet 2014 uttrycker sig Gudrun Schyman och Kenneth 

Hermele på följande sätt: ”Att sammanfatta SD:s väljare som rasister är inte trovärdigt längre. 

Istället handlar det om nya motpoler i politiken där det tillbakablickande står mot visionen om 

rättvisa och öppenhet” (Sjöberg 2016). 

Gudrun Schyman och Hermele redogör sedan för landets nya politiska karta samt att de har 

svårt att tro att alla cirka 800000 som röstade på SD är rasister. Detta bidrar till stora klyftor 

inom samhället och i eftervalsanalysen betraktades SD som ett missnöjesparti (Sjöberg 2016). 

I Novus väljarbarometer för april 2017 var Sverigedemokraterna Sveriges näst största parti 

med 19 % av rösterna. Enligt Novus är det främst Moderaterna som successivt tappat väljare 

till Sverigedemokraterna och även den tidigare oppositionsledarrollen (Hambraeus 2017). 

2017 avgick Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra och Moderaternas kris blev 

tydligare. Partiet saknade en samlad vision av vad de var och bör vara (Dagens nyheter [DN] 

2017). 

2015 inträffade en större ”flyktingkris”. Detta var dock inte fösta gången stora strömmar av 

asylsökande söker sig till Sverige. I början av 1990-talet utbröt ett inbördeskrig i Jugoslavien, 

som till slut ledde till landets upplösning. Omfattande förföljelser baserat på religiös och 

etnisk tillhörighet ledde till en rekordstor mängd av människor på flykt i Europa. Sverige tog 

emot runt 100000 i samband med detta (Migrationsverket 2016).  

På senare år har nya partibildningar fått lättare att växa till skillnad från tidigare år. 

Feministiskt initiativ är ett exempel på det. Partiet bildades 2005 med hjärtefrågan om 

könsmakts-delningen. Partiet missade riksdagsspärren med nio tiondelar. De fick 3,1 % av 

rösterna. Framgångarna beror mycket på de stora väljarströmningarna från Miljöpartiet samt 
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Vänsterpartiet (SCB 2011) Piratpartiet är ett annat exempel. De bildades 2006 med 

upphovsrätt och integritet i nya medier som deras enda frågor (Lindahl 2016b). År 2017 satt 

det åtta partier i riksdagen vilket är följande; Socialdemokraterna, Moderaterna, 

Sverigedemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och 

Kristdemokraterna (Regeringen 2017b). 

 

3 IDEOLOGIER 
Politiska ideologier skulle man förenklat kunna förklara som ett sammanhängande system av 

värderingar och politiska idéer hur ett samhälle är just nu, ska vara och hur förändringar skall 

implementeras för att uppnå något sorts idealsamhälle. Vries (2017) framför i sin text att 

Marx förklarar ordet ideologi som ett begrepp som visar ett härskande system av idéer samt 

föreställningar som inte grundas på sanningar. Istället är ideologier ett uttryck för olika 

grupper och samhällsklassers själviska intressen och makt.  Individer som innehar viktiga 

maktpositioner är till stor del beroende av ideologier för att kunna bevara sin dominans. Några 

av de äldre klassiska ideologierna är liberalism, konservatism, fascism och socialism (Vries 

2017). 

Vries (2017) menar att i det idépolitiska landskapet idag har det blivit allt svårare att urskilja 

de politiska gränserna mellan de olika politiska grupperingarna. Man kan i dagens samhälle se 

att det finns ett ständigt behov av nya politiska ideologier som kan återspegla dagens aktuella 

samhällsfrågor. Ett exempel på detta är uppkommandet av ekologism (Vries 2017).  

 

3.1 Socialism 

Socialism är ett ekonomiskt system med gemensamt ägande av resurser, t.ex. företag. I den 

meningen så är Sverige inte socialistiskt. I Sverige visar sig den demokratiska socialismen 

inom Socialdemokratin. Begreppet socialism grundar sig i en tilltro till gruppens eller statens 

förmåga att lösa ekonomiska eller politiska problem. Det är en uppsättning av politiska ideal 

som innefattar partier eller rörelser som arbetar för att kunna förverkliga dessa ideal (Liedman 

2017). I dagens moderna samhälle likställs ofta socialism med begreppet demokratisk 

socialism. Demokratisk socialism har gradvisa förändringar som eftersträvan tillskillnad från 

revolutionär socialism som går mot kommunism. Demokratisk socialism försöker lösa 
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samhällsproblem genom praktiska lösningar, vilket syftar till att förbättra arbetsvillkoren, höja 

levnadsstandarden och bygga ut den gemensamma välfärden (Olovsson 2016). 

 

3.2 Liberalism 

Inom liberalismen är frihet ledordet. Den enskilda människans frihet och integritet är 

okränkbar. Ideologin sätter individen i centrum och förkastar kollektivets rätt att befoga över 

individen (Håstad 1958). Den centrala frågeställningen handlar om de förutsättningar 

människan har att själv och i samspel med andra, utforma sitt liv. Åsiktsskillnaden kan vara 

stor bland liberaler men det som förenar dem är deras tro på individens frihet i samhället. 

Frihet för liberaler innebär inte bara att individer kan göra vad de vill utan det är en 

grundläggande förutsättning för att individer ska kunna utvecklas och växa till 

ansvarskännande medborgare (Holmberg & Johnson 2017).  

Individens frigörelse från monarkin, aristokratin och kyrkan var i fokus vid den tidiga 

liberalismen (Håstad 1958). I Sverige har liberalismen kommit till uttryck genom politiska 

reformkrav. Demokratisering och politisk frihet är ett reformkrav som Liberalerna drivit 

igenom som visat sig i tryckfrihetsförordningen, avskaffning av ståndsriksdagen samt 

kämpande för allmän och lika rösträtt. En annan reform är ekonomisk frihet där Liberalerna 

alltid har arbetat för näringsfrihet och frihandel. Ytterligare reformer är rörande de sociala 

reformerna där Liberaler arbetat med att genom välfärdsreformer höja människors 

livschanser. Reformkraven innebär att Liberalerna från början definierades som vänster, då i 

kontrast till högern som höll på kungamakt skråväsende och ståndsriksdag (Holmberg & 

Johnson 2017).  

Inom liberalismen finns en åsiktsriktning som benämns socialliberalism. I svensk politik 

framhålls de socialliberala idéerna främst av Liberalerna. Denna typ av liberalism betonar på 

ett starkare sätt de allmännas ansvar gentemot de svagaste och sämst ställda. 

Liberalliberalismen hävdar att staten har till skillnad från vanlig liberalism, ett ansvar för 

människors välbefinnande. Därför anses social- och arbetsmarknadspolitik vara viktiga inslag 

i den liberala politiken (NE 2017h).  

 



	

	
	

21	

3.3 Konservatism 

Konservatism är av en mer kulturbevarande och traditionalistisk art. Konservatismen har stått 

som motpol till både socialismen och liberalismen då de två ideologierna ses som radikala 

alternativ som vill förändra samhället i grunden och föra bort det från den naturliga 

ordningen. Man förlitar sig inte på politiska ”skrivbordsmodeller” då man inte tror att 

människor någonsin kan hitta en samhällsmodell som skulle vara bäst för alla. Den nationella 

kulturen och den västerländska civilisationen är någon man värnar om. Den västerländska 

synen bygger på arvet från antikens grekiska filosofi, romerska statsbyggarkonsten och den 

kristna värdegrunden. Det som lade grunden för konservatismens idébildning var i samband 

med den franska revolutionen (Söderbaum 2017). Stora frågor under nationalismens 

influerande har varit nationalismen, marknadsekonomin samt kritik av 

masskonsumtionssamhället. I Sverige har Moderaterna ansetts vara det mest konservativa 

partiet jämfört med de andra fram till 1960-talet. I dagens Sverige finns förutom Moderaterna 

konservativa inslag i Kristdemokraterna. Under 2000-talet stod Folkpartiet upp för 

konservativa värden och drivit på konservativa reformer. Konservativa ideutvecklingen har 

över tid delats upp i två huvudspår som är liberalkonservativ och socialkonservativ. Den 

största skillnaden mellan dem är synen på staten där det finns en negativ inställning från 

liberalkonservativa sidan, medan socialliberalismen uttrycker staten som en ”den stora 

förhindraren av katastrof” (Söderbaum 2017). 

Konservatismen står för en begränsad statsmakt. Det anses att statens funktion är att balansera 

och administrera framför en styrande funktion. Det är även viktigt att skydda invånarna i 

samhället mot inre och yttre fiender genom en välfungerande polis och ett starkt försvar. 

Denna typ av skydd är en grundförutsättning för att det ska finnas ett fritt samhälle där stort 

personligt ansvar och självförverkligande finns vilket också speglar en av de konservativa 

hjärtefrågorna. Andra viktiga ställningstaganden är ”frihet under ansvar” samt att individer 

måste bort från den omedelbara behovstillfredsställelsen. Etik och moral samt den privata 

sektorn värnas högt. Konservatismens samhällsvision ses mer som ett förhållningssätt än en 

ideologi. Synen på social förändring ska ske i största möjliga mån genom politiska reformer 

genom Edmund Burkes synsätt ”förändra för att kunna bevara”. Konservatismens politiska 

vision sammanfattas som att de historiska lärdomarna skall stå i centrum vid det allmänna 

medvetandet. Det handlar även om att de unika identitetsskapande egenheterna hos 
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individerna skall stå i centrum för utvecklingen på det sociala planet. Dessa lärdomar ska gå i 

riktning mot en mer kultiverad och civiliserad värld (Söderbaum 2017).  

 

4 POLITISKA TEORIER 

4.1 Inledning 

Arbetets teoridel består att ett flertal politiska teorier. Då arbetet vinklats mot Public Choice 

har en generell beskrivning av begreppet gjorts. Det har beskrivits hur Public Choice fungerar 

i en representativ ekonomi som Sverige. Det har även tagits upp hur Sveriges flerpartisystem 

fungerar samt hur proportionella val går till. Ekonomerna Harold Hotelling och Anthony 

Downs var personer som överförde ekonomiska problem till det politiska området. Det 

kommer därför ges en bred beskrivning av deras bidrag till området i form av modeller, 

antaganden och synsätt. Vidare har andra politiska paradoxer, teorier, begrepp och modeller 

förklarats i teoridelen.  

 

4.2 Public Choice 

Under 1960 och slutet av 1970- talet så uppstod en ”skola” inom ekonomisk forskning 

angående kollektiva beslut som kom att kallas för ”Public Choice”. Public Choice-

forskningen bedrevs främst i den amerikanska delstaten Virginia vid University of Virginia 

samt George Mason University vilket ledde till att inriktningen kom att kallas ”Virginia-

skolan”. Virginia- skolan är en central del för Public Choice forskningens utveckling. Det 

bakomliggande skälet till att Public Choice uppstod och växte var för att det fanns ett 

missnöje med hur statsvetenskapen och nationalekonomin analyserade politik (Buchanan & 

Tullock 1962). Nationalekonomins problematik låg i att betraktandet av politiska institutioner 

var oföränderliga eller icke-existerande. Det fanns också ett implicit antagande att politiker är 

osjälviska och vars mål är att maximera den allmänna välfärden. James Buchanan och Gordon 

Tullock är namnen bakom Public Choice skolan (Buchanan & Tullock 1962). Willian Riker, 

Dennis Mueller och Ronald Coase är några andra forskare som analyserade politik med 

utgångspunkt i denna ekonomiska teori (Norberg 2000).  
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Public Choice kan även benämnas som ”politikens ekonomiska teori” eller ”ekonomisk teori 

för politiskt beslutsfattande”. Teorin analyserar vilka faktorer som styr beteendet hos 

politiker, byråkraters handlande, väljarnas avgöranden vid val och intressegruppers 

ställningstaganden. Vanligtvis utgår man från ett antagande som betyder att dessa personer 

styrs av att maximera egennyttan (NE 2017a). 

Antaganden som görs i Public Choice är följande: 

1. Väljarna är rationella: Man antar att väljarna har stabila preferenser. Det finns en 

förmåga att välja mellan flera alternativ och det finns en förmåga att välja det ”bästa” 

alternativet (Norberg 2000).  

2. Väljarna har ett egenintresse: Man antar att en individs preferenser tillfredsställs av 

utfall som kommer gynna individen själv (Norberg 2000) 

3. Väljarna har begränsad information: Detta handlar om den oförmåga politiker har att 

förstå hur ekonomi fungerar. Som resultat på detta kan det ge upphov till felaktiga 

beslut som därefter blir skadliga för ekonomin. Detta ligger i att väljarna är rationellt 

okunniga (Norberg 2000). 

 

4.3 Public Choice i en representativ ekonomi 
Public Choice litteraturen fokuserar på tre aspekter vid en representativ demokrati. För det 

första på representanternas beteende både under och efter valkampanjen. För det andra 

röstarnas beteende vid valet av representant. Det tredje riktar fokus mot utfallens utmärkande 

drag under en representativ ekonomi. Public Choice ansatsen antar att politikerna, liksom 

röstarna är rationella och maximerar sina egennyttor. Medan det är naturligt att anta att 

röstarnas nyttor är funktioner av sammansättningen av de kollektiva varor och tjänster de 

konsumerar, så är det ”naturliga antagandet” av vad som maximerar politikernas nytta inte 

lika självklart (Mueller 1987). Anthony Downs presenterade den ”fundamentala hypotesen av 

modellen”, vilket innebar att partier formulerar politiken för att vinna valet, framför att vinna 

valen under förutsättning att utforma sin politik. Downs studie var den första som 

systematiskt utforskade implikationen av detta antagande och litteraturen i ämnet har 

utvecklats utefter bakgrunden han utförde (Mueller 1987). Sverige är en representativ 

ekonomi där folket styr genom val av partier, vilket genererar landets flerpartisystem 

(Riksdagen 2016). 
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4.4  Flerpartisystem med proportionella val 

Sveriges har ett proportionellt valsystem, vilket innebär att antalet platser som ett parti får i 

riksdagen står i proportion till antalet röster partiet får i valet. I riksdagen finns det 349 platser 

att fördela där varje plats motsvarar ett mandat. Efter att länsstyrelserna räknat rösterna ska 

mandaten fördelas på ett så rättvist sätt som möjligt mellan partierna. För att komma in i 

riksdagen och därmed få ett mandat måste partiet fått minst fyra procent av rösterna. Denna 

regel har införts med syfte att det inte ska bli för många småpartier i riksdagen (Sveriges 

Riksdag 2017). De 349 mandaten består av fasta mandat och utjämningsmandat. De fasta 

mandaten som varje valkrets har är byggda på antalet personer som innehar rösträtt i 

valkretsen. Mandatens fördelning speglar röstresultaten i varje valkrets. Utjämningsmandaten 

syftar till att fördelningen mellan partierna över hela landet ska bli så proportionell som 

möjligt mot antalet röster. Hela landet ses som en samlad valkrets och jämförs med 

fördelningen inom de 29 valkretsarna (Riksdagen 2017). Då proportionella valmetoder gör det 

möjligt med fördelning av fler mandat från varje valkrets så kan även minoriteten blir 

representerad från valkretsen. Om det vore majoritetsval i enmansvalkretsar skulle detta inte 

vara möjligt (Gustavsson 2017b).   

Om ett land har en proportionell valmetod finns möjlighet att även små partier kan få sina 

kandidater valda. Detta genererar flerpartisystem (Moberg 2014). Sverige har ett 

flerpartisystem. Detta innebär i praktiken att det reellt sett blir fler partier som konkurrerar om 

makten. Det finns en mindre tendens att rösta ”taktiskt”, vilket innebär att väljarna skulle 

lägga rösten på ett etablerat parti, i de land som har flerparti struktur. Problem med 

flerpartisystem och proportionella val kan vara att valresultatet utmynnar till flera små partier, 

vilket försvårar regeringsbildning. Det kan bli svårt för regeringen att driva en tydlig politik 

om den inte innehar ett starkt stöd i parlamentet (Specialpedagogiska skolmyndigheten 2017).  

Om ett valsystem är ett pluralitetssystem6 istället för proportionellt system finns det en 

tendens att favorisera landets stora partier samt göra det svårt för små partier att representeras. 

Detta brukar ofta resultera i ett tvåpartisystem. Pluralitetssystem är en typ av valsystem som 

är tänkt till att skapa starka regeringar (Bengtsson 2002). Sedan kollapsen i Weimer 

republiken så har politisk forskning kommit med idéer att tvåpartisystemen medför stabilitet. 

Medan flerpartisystem bjuder in till ett mer flytande tillstånd vilket innebär ett kaosartat 

																																								 																					
6	Den som får flest röster i en valkrets vinner nomineringen som representant för valkretsen i parlamentet 
(Bengtsson 2002).	
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tillstånd. Man har vidare sett att partier är mer benägna att lämna eller träda in i 

flerpartisystem (Alvarez et al 2000).  

 

4.5 Hotellingmodellen 

Harold Hotelling var en amerikansk ekonom som gett viktiga bidrag till olika delområden 

inom den ekonomiska vetskapen. Hotelling hade Kenneth Arrow som sin student som i sin tur 

var lärare till Downs. I sin uppsats ”Stability in Competition” behandlar han några 

närliggande ekonomiska problem, för att mot slutet överföra resultaten till det politiska 

området. Hotelling utgick från problem inom ett mikroekonomiskt område som tidigare inte 

fått en tillfredställande lösning. Frågan han ställde sig var hur det kommer sig att flera säljare 

med olika priser, samtidigt kan verka på en marknad? Han ifrågasatte även varför inte säljarna 

säljer till exakt samma pris och varför inte samtliga kunder lämnar en säljare vid en 

prisökning (Moberg 2014).  

Hotellings modell av priskonkurrens antar att en stad presenteras som ett linje-segment där en 

jämnt utspridd sammanhängande grupp konsumenter måste köpa en homogen vara (Pinto & 

Parreira 2014). Faktorer som infördes i modellen (figur 1) var i första hand avstånd och 

transportkostnader (Moberg 2014). De två företagen tävlar i ett två-stegs, pris-lokaliserings 

spel, där de simultant väljer sin lokalisering och efteråt sätter priser under förutsättningen att 

maximera deras vinster. Konsumenterna kommer att köpa från det företag som erbjuder den 

lägsta kostnaden, vilket är summan av varupriset och transportkostnaden. Hotelling drog 

slutsatsen att företagen kommer agglomerera (gyttra ihop sig) åt mitten av linjen (Pinto & 

Parreira 2014). 

Figur 1: Hotellings horisontella skala på aktörers positionering 

 

Källa: Downs (1957) 

Om de två företagen initialt är lokaliserade vid punkt A respektive B i figur 1 så har de lika 

stora delar av marknaden, givet att de har samma priser. Om A dock närmar sig mitten så 
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vinner företaget en del av de konsumenter som ligger mellan 50 och 75 på skalan och som 

initialt handlade hos företag B. Företag B försöker vinna tillbaka de förlorade 

marknadsandelarna genom att också röra sig mot mitten. En jämvikt i spelet att A och B 

hamnar vid punkt 50 med lika stora marknadsandelar igen. Dock så är detta inte ett effektivt 

utfall då den totala transportkostnaden vid den initiala jämvikten var lägre (Downs 1957). Om 

det skulle finnas tre företag istället för två så erhålls inte det stabila jämnviktsläget. Det för att 

det finns incitament för det tredje företaget att röra sig mot de andra företagen för att vinna 

marknadsandelar (Schmidt & Güettler 2014). Om t.ex. ett företag, C, lokaliserar sig strax till 

höger om B (som är vid mittpunkten) så har A förlorat nästan hela sin marknad, men kan 

återvinna den genom att ”hoppa” över C och lägga sig strax till höger om B. Det finns inget 

stabilt jämviktsläge i detta spel, men tre företag/spelare. 

Hotelling kom senare att utveckla denna modell inom ramen för ekonomisk demokrati. Han 

presenterade först medianväljarteoremet som ett utfall av en två-parti representativ demokrati 

år 1927. Hotellings teori är tydligt kopplat till Downs och Blacks efterföljande arbete. Arbetet 

kan vara betraktat som en banbrytande teori inom Public Choice, då det är det första direkta 

försöket för användning av ekonomi för att analysera politiska processer (Mueller 1987).  

I Hotelling-Downs modellen är den politiska åsikten framställd som att den ligger utmed en 

enda liberal-konservativ (vänster- höger) dimension. Varje väljare antas ha sin mest 

föredragna position längs med denna dimension. Ju längre bort kandidaten är från väljarens 

föredragna position, ju mindre önskvärd är kandidatens position för väljaren. Resultatet av 

detta är Hotelling-Downs modellantagande ”en-toppiga preferenser” (figur 2) (Mueller 1987).  
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Figur 2: En-toppig preferens rankning 

 

 

Källa: Mueller 1987 

 

Figur 3: Frekvensfördelning av de mest föredragna kandidatpositionerna 
(medianväljarteoremet) 

 

Källa: Mueller 1987 

I figur 3 skildras en frekvensfördelning av de mest föredragna kandidatpositionerna. Här antar 

man först att denna frekvensfördelning är unimodal och symmetrisk. Antag två 

kandidatpositioner, L och R. Om varje väljare röstar och då för den kandidat som ligger 

närmast dennes föredragna position, så erhåller L alla röster från de individer som ligger åt 
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vänster om X. R erhåller alla röster från de röstare som ligger åt höger om X. Detta är fallet 

om ytan under frekvensfördelningen mellan L och X, samt mellan R och X är lika stora. Alla 

röstare till vänster om L röstar för L och alla röstare till höger om R röstar på R. Eftersom den 

senare ytan är större än ytan till vänster om L så vinner R. L kan nu röra sig åt höger, vilket 

gör att X (den röstare som är indifferent mellan L och R) kommer att flyttas åt höger. En 

jämvikt i spelet är när båda kandidaternas positioner flyttats till M, vilket är medianväljarens 

föredragna position. (Mueller 1987). 

Så länge alla väljare röstar, så kommer medianutfallet hålla oavsett fördelningen av 

preferenserna. Om alla väljarna röstar så kommer de även ligga mellan en kandidats position 

och den position som ligger längst bort på kandidatens sida. Den andra kandidaten är då 

”fångad” att rösta på den andra kandidaten. Därmed kan en kandidat ta den andra kandidatens 

röster genom att ”invadera dennes territorium”, vilket senare gör att båda fortsätter att 

förflyttas mot medianen (Mueller 1987).  

En utvidgning av Hotellings modell har gjorts av Arthur Smithies 1941. Han talade för att 

väljare möjligtvis kan lämna kandidaten då väljaren rör sig från den, för att antingen ge sin 

röst åt en tredje kandidat eller genom att helt enkelt inte rösta över huvud taget. Två rimliga 

antaganden angående nedlagda röster är (1) att kandidaternas positioner kan vara för nära 

varandra för att ens göra röstningen värd. (2) den närmaste kandidaten kan trots det vara för 

långt bort för att göra röstningen attraktiv. Om sannolikheten att en väljare inte röstar är en 

ökande funktion av närheten för två kandidaters positioner, så har förflyttningen mot mitten 

(av en symmetrisk fördelning av preferenser) en symmetrisk effekt på de två kandidaternas 

totala röstningsantal. Indifferens kommer inte påverka att jämvikten här fortfarande än vid 

medianen (Mueller 1987). Om fördelningen inte vore symmetrisk så är medianväljaren inte 

samma som medelväljaren. Det kan bland annat visa sig då individer endast röstar utifrån sitt 

egenintresse och inkomstfördelningen är skev, vilket innebär att medelinkomsten överstiger 

medianinkomsten (Moberg 2014).  

Nu tillbaka till Hotelling-Downs modellantagande en-toppiga preferenser som benämndes 

tidigare. Dess innebörd kan beskrivas med en endimensionell skala som utgångspunkt7. Ett 

exempel uppvisads i figur 4 som visar en vänster-höger skala där olika alternativ är 

utplacerade utefter skalan. Anta att en enskild individ a tycker sig själv tillhöra punkten a på 
																																								 																					
7	Preferenser	sägs	vara	en-toppiga	om	det	finns	en	möjlighet	att	ställa	upp	alla	alternativ,	så	att	grafen	av	varje	
väljares	preferenser	har	ett	enskilt	lokalt	maximum.	Grafen	av	en	röstares	preferenser	listar	alla	alternativen	längs	en	
horisontell	axel.	Den	vertikala	axeln	har	”poäng-summeringen”	bestämd	genom	väljarens	alla	olika	alternativ	
(Bucovetsky	2012).	
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skalan. Denna punkt representerar individens egen åsikt. Ett naturligt resultat av detta är att a 

tycker att alternativ B är bättre för denne än A. Detta betyder att ju längre åt vänster från a:s 

position något av alternativen ligger desto sämre är det för a. Samma princip gäller för att 

alternativ C är högre föredraget för a än D. Detta innebär att ju längre på högerskalan man 

befinner sig från a:s position, ju sämre blir alternativen för a. Om a nu värderar de olika 

alternativen som beskrivits så har individens preferenser en enda topp som representerar 

dennes egen position på skalan, d.v.s. en-toppiga preferenser. Vidare avtar alternativen 

successivt efter toppen åt båda hållen (Moberg 2014). En-toppiga preferenser är uppfyllt om 

alternativen blir successivt mindre värdefulla ju längre bort ifrån individen skala man kommer 

i endera riktningen. Detta är uppfyllt under antagandena att nu alla medlemmar i ett samhälle, 

på samma sätt som individ a representerar dess åsikter. Black förespråkade att om de 

individuella preferensordningarna uppfyller en-toppiga preferenser så kommer inte 

majoritetsregeln leda till cykliska beslut d.v.s. att Condorcetparadoxen8 försvinner (Moberg 

2014). Under den parvisa majoritetsregeln (om väljarnas preferenser är en-toppiga) kommer 

majoritetsregeln generera en transitiv ranking av alternativen och en Condorcet-vinnare. Om 

det finns en möjlighet att ställa upp alternativen i en graf, så att alla väljarnas preferenser är 

en-toppiga, så kommer medianen av väljarnas mest föredragna alternativ slå alla andra 

alternativ i en parvis röstning. Om preferenser är en-toppiga kommer inte cykliska situationer 

vara ett problem (Bucovetsky 2012). Det intressanta med Hotellings slutsatser av denna 

modell är konkurrenternas incitament till att placera sig i en närhet av varandra (Moberg 

2014). 

Figur	4:	Endimensionell skala på partiers vänster-höger positionering 

 

Källa: Moberg 2014 

 

																																								 																					
8	Denna paradox uppstår då individers preferenser är uppställda så vissa alternativ slår alla andra jämförbara 
alternativ vid en parvis röstning (Herings & Houba 2016). 	
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4.6 Medianväljarteoremet  

Medianväljarteoremet kommer ursprungligen från Hotelling. Teorin beskriver hur 

beslutsfattare inom politik agerar. Denna väljare ger en representativ bild av hur de politiska 

preferenserna befinner sig i mitten av skalan. Detta medför att medianväljaren står för de 

politiska åsikter som de flesta väljarna ställer sig bakom. Vid val ska partiernas politik stå 

närmare medianväljaren än sina motståndares. Detta betyder därmed att det finns en 

benägenhet bland politikerna att föra den politik som man antar att medianväljaren föredrar 

(Bergdahl & Holmkvist 2012). 

Medianväljarteoremet kommer ursprungligen från Hotelling men den mest kraftiga 

utmaningen av medianväljarmodellen gjordes av McKelvey (1976). Han använde en modell 

med liknande antaganden som vid Blacks arbete, där individer har en-toppiga preferenser. 

Huvudskillnaden mellan McKelveys och Blacks modeller är att McKelvey expanderade 

modellen så att politiska problem blev multidimensionella framför endimensionella. Med 

denna ändring visade McKelveys att dagordningen9 kunde starta vid vilken punkt som helst 

bland väljarmängden. Detta gör att det inte finns något unikt och stabilt utfall vid 

majoritetsregeln. Reaktioner till McKelveys modell varierade men huvudpoängen var att 

medianväljarmodellen (som accepterades nästan utan några frågesättningar fram till det tidiga 

1970-talet) anseddes bara vara ett specialfall som inte var särskilt relevant till verkligheten 

(Holcombe 1989). 

 

4.7 De politiska partiernas natur enligt Downs 

Downs modell utgörs av två huvudkategorier av aktörer vilket är partier och väljare. Genom 

sin bok An Economic Theory of Democracy presenterade han preciserade modellantaganden. 

Dock stödjs inte Downs arbete av matematiska formuleringar. Detta gör att gränsen mellan 

antaganden och slutsatser inte är knivskarp (Moberg 2014). 

En koalition är en grupp individer som har vissa slutmål gemensamt och samarbetar med 

varandra för att uppnå dem (Downs 1957). Ett parti är en vagt formad grupp som samarbetar 

huvudsakligen till fördel för att få någon av gruppens valda till en befattning. Däremot kan de 

																																								 																					
9	Den	politiska	dagordningen	är	politikens	prioritetslista.	Den	innehåller	objekten	eller	problemen	som	erhåller	
politisk	uppmärksamhet.	Det	finns	många	olika	politiska	dagordningar.	Politiska	system	kan	ha	dagordningar	
bestående	av	godkänd	lagstiftning,	budgetering	m.m.	(Walgrave	&	Van	Aelst	2016).		



	

	
	

31	

samtidigt vara starkt oeniga med varandra gällande den politik dessa valda ska omvandla i 

praktiken. Det finns två nackdelar i Downs modell. Den första är om en sådan koalition inte 

innehar något unikt. Dess medlemmar håller med om vissa mål, men de håller inte med i en 

hel del andra mål. De beslut och politiska positioner som beslutas om kommer därför 

sannolikt vara en röra av kompromisser (Downs 1957).  

Gällande Downs åsikter angående ideologiers inverkan på partiernas förhållningsätt så har 

förminskningen av de politiska ideologiers roll en betydelse. Downs påstår att de är 

reducerade för att förenkla för röstaren när den ska välja parti (Udehn 1996). Politiska 

ideologiers funktion är att reducera osäkerhets- och informationskostnader. Ideologier tjänar 

partier främst genom att minska behovet att informera röstarna angående deras politik. I 

tillägg så besparar man röstarna problemen vid insamling av mer detaljerad information 

angående partiernas program (Udehn 1996). Downs menar att det vore enklare för väljarna att 

sätta sig in i ett par ideologiers allmänna innebörd istället för att ta reda på respektive partis 

ståndpunkter i alla långa sakfrågor. Han menar vidare att denna lättillgängliga kunskap av 

ideologier ofta är tillräckligt för de enskilda väljarna då det sparar arbete för dem. Downs 

tänkte sig att ideologierna framstår som ett slags slagkraftigt reklambudskap från partierna 

(Moberg 2014).  

Downs har haft en påtaglig inverkan på sättet man analyserar partiernas förhållning till 

varandra i en representativ demokrati. Downs analyserade politiken på en vänster-höger skala, 

men det går även att illustrera politiken på andra typer av skalor. 

 

4.8 Tvådimensionella val 

Istället för en endimensionell skala går det även att illustrera hur en tvådimensionell skala 

skulle kunna se ut. Anta att omröstningen sker i två dimensioner, d.v.s. över nivåerna på två 

kollektiva varor samtidigt. Figur 5 visar tre röstares preferenser symboliserade av 

indifferenskurvor. Varje röstare har en optimal punkt, röstare A vid punkt A etc. Detta innebär 

att preferenserna är en-toppiga, d.v.s. nyttan ökar för röstare A när både G1 och G2 ökar, men 

bara till punkt A, därefter minskar den kontinuerligt om G1 och G2 fortsätter att öka därifrån. 

Om omröstningen är mellan alternativen I, II och III, och den sker i två omgångar, så kan vi 

se att när I ställs mot II så kommer B och C att rösta på II som går vidare till en slutomgång 

mot III. Här kommer A och B att rösta på III som blir det kollektiva valet. Om omröstningen 
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börjat med II mot III så kommer III att vinna och ställas mot I i slutomgången. Här kommer 

dock A och C att rösta på I som vinner. Condorcet-paradoxen är tillbaka även med 

enkeltoppiga preferenser, men här med två-dimensionella val. Om preferenserna hade varit 

transitiva så hade det faktum att eftersom II slår I och III slår II så borde II slå I, vilket inte är 

fallet, de kollektiva preferenserna är intransitiva (Cullis & Jones 1998). 

Bilden nedan visar en-toppiga preferenser och multidimensionella problem (Cullis & Jones 

1998). 

Figur	5: Tvådimensionell skala 

   

    

  

  

  

   

  

 

 

 

  

 

4.9 Condorcetparadoxen 

I flerpartisystem kan det uppstå oväntade situationer, vilket bl.a. kan beskrivas i form av 

paradoxer. Den gamla litteraturen som är utgångspunkt för Public Choice skolan omfattar 

bland annat majoritetsomröstning i olika typer av politiska församlingar och problem 

angående majoritetsomröstningar som Nicolas de Condorcet påpekade redan på 1780-talet 

(Mueller 1987). Nicolas de Condorcet påvisade att paradoxalt nog kan i vissa fall alla 

alternativ vinna beroende på omröstningsordningen. Detta uppstår p.g.a. frånvaron av 

transitivitet10 i kollektiva beslut (Mueller 1987). En implikation av frånvaron av transitivitet är 

																																								 																					
10	Transitivitet är då preferenser är logiskt överförda. Om alternativ X föredras framför alternativ Y och alternativ Y föredras 
framför alternativ Z, så kommer X föredras framför Z (Herings & Houba 2016).	
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att majoriteter kan vara cykliska eller mycket instabila. Det beror i grunden på att det inte 

existerar något unikt bästa alternativ (Encyclopedia of Mathematics 2014). 

Condorcet-modellen illustreras enligt följande; tre spelare i ordningen i = 1,2,3 har bestämt 

vilket av de tre möjliga alternativen; 𝑥!, 𝑥!, och 𝑥!, som borde bli implementerade. Spelarnas 

preferenser uppfyller följande restriktion: 

  𝑥! ≻!,!  𝑥! ≻!,! 𝑥! ≻!,! 𝑥!    (1.1) 

Formeln 1.1 betyder att spelarna 1 och 3 föredrar alternativet 𝑥! framför 𝑥!, spelarna 1 och 2 

föredrar alternativen 𝑥! framför 𝑥!, och att spelarna 2 och 3 föredrar alternativen 𝑥! framför 

𝑥!. Dessa spelare är alltså involverade i ett beslutstagarproblem som ger upphov till 

Condorcet-paradoxen (Herings & Houba 2016). I en situation där det finna tre eller fler 

kandidater kan stora problem uppstå i form av cykliska situationer. Det kan beskrivas som då 

A besegrar B, B besegrar C, C besegrar i sin tur A. Denna situation kan ge upphov till 

cykliska majoriteter och beroende på vilken ordning kandidaterna (A, B och C) är uppställda 

så kan vilket alternativ som helst vinna. Det är självklart möjligt att en kandidat besegrar alla 

andra och om den gör det så är denne kandidaten Condorcet-vinnaren. Trots att det finns en 

Condorcet-vinnare, behövs inte denna vinnare enligt standardmetoderna vid valröstningar. 

Detta ger upphov till Condorcetparadoxen (Encyclopedia of Mathematics 2014). 

Kollektiva varor karaktäriseras av att de är icke-rivaliserande och icke-exkluderbara. 

Nationalekonomisk teori har länge pekat ut sådana varor (och tjänster) som problematiska i en 

marknadsekonomi. Privat beslutsfattande kan leda till en för låg jämviktsnivå av dessa varor 

(Expowera 2017). Kollektivt beslutsfattande vid nivå och finansiering av dessa varor kan 

potentiellt förbättra marknadslösningen. Om enkel majoritetsröstning vid nivån av kollektiva 

varor (givet finansieringen) används uppkommer därmed några problem. Det första problemet 

är vilken nivå som det skall röstas om. Om varje kvalificerad deltagare i omröstningen får 

föreslå sin egen ”bästa” nivå så kan det bli lika många förslag att rösta på som antalet väljare 

och inget alternativ kan få majoritet. Om omröstningen sker i omgångar med parvisa 

omröstningar där vinnaren går vidare till nästa runda, så kan en slutlig majoritetsvinnare 

koras. Dock kan själva omröstningsproceduren bestämma utfallet (Mueller 1987).  
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4.10 Minimum winning coalition 

I flerpartisystem är det vanligt att partierna förhåller sig till varandra i form av koalitioner. 

Minimum winning coalition definieras som det minsta antalet partier som tillsammans kan 

säkra en parlamentarisk majoritet (Hauge & Harrop 2010). Willian Riker skapade hypotesen 

att flerpartisystem sammanlöper till två partier eller koalitioner med partier av nästan samma 

storlek. Teorin vilar på hans uppställning av politiken som ett s.k. ”nollsummespel”. Riker gör 

antagandet att politik involverar enbart omfördelningsfrågor och att det är ett rent 

nollsummespel. Givet att spelet är till för att ta från förlorarna, så kommer vinnarna 

uppenbarligen få ett bättre utfall genom att öka storleken av den förlorande sidan, så länge det 

förblir den förlorande sidan. Under majoritetsregeln genererar detta att den förlorande 

koalitionen kommer öka tills den är näst intill lika stor som den vinnande koalitionen, tills 

förslaget gå igenom vid nätt och jämt en majoritet. Vidare sker processen vid formandet av en 

minimum winning coalition genom av att tillägga och ta bort partier tills två ”stora” 

koalitioner av nästan lika storlek är formade. Under vanlig majoritetsröstning så borde 

processen fungera på det sättet att det läggs till eller tas bort anhängare från varje förslag, öka 

antalet av förlorare och öka fördelarna, tills de återstående vinnarna utses (Mueller 1987). 

En annan hypotes av Axelrod argumenterar för att partier som har mindre intressekonflikter 

kommer ansluta till formandet av koalitionen och fortsätta med det tills en minimum winning 

coalition är utformad (Mueller 1987). 

 

5 EMPIRI 

5.1 Inledning 

Registreringen av eftersökt data började dokumenteras från riksdagsvalet 1968 och framåt. 

Därför har fokus i studien lagts på Sveriges moderna politiska partidynamik med dataunderlag 

från 1968 till 2014. För att få stöd från en egen empirisk undersökning skapas ett Herfinahl-

Hirschman Index. Då syftet med uppsatsen är att undersöka hur partiprogrammen förflyttat 

sig på den politiska skalan ges en utförlig beskrivning av tidigare väljardata. Det finns 

omfattande information att tillgå gällande Sveriges valdata, därför presenteras ett begränsat 

axplock över: valresultat i riksdagen, viktiga frågor för partivalen, väljarrörligheten, 

ideologisk vänster-högerröstning och partiernas ideologiska positioner i väljarnas ögon.  
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5.2 Datainsamling och bearbetning 

Insamlad sekundär och primärdata har används för att besvara arbetets frågeställningar. 

Samtlig insamlad data i arbetet kommer från Statistiska centralbyrån; bearbetning av data har 

skett med Excel. Insamlad paneldata består av de procentuella röstandelarna för respektive 

riksdagspartier i riksdagsvalen mellan 1973 till 2014. Utifrån underlaget valresultatet gav 

skapades därefter ett Herfindahl index.  

 

5.3 Empirisk undersökning och tillvägagångsätt 

För att undersöka förändringen i de svenska partiernas politiska program har en vidare analys 

gjorts av valbeteenden från 1973 till 2014. 

 

5.4 Validitet och reliabilitet 

Då en del av arbetets ihopsamlade data grundar sig på opinionsundersökningar betyder det att 

det inte finns något specifikt svar på det som skall undersökas. Då det är åsiktsbaserade 

undersökningar ger det en generaliserad bild av verkligheten. Däremot skapar arbetets 

ihopsamlande data en bakgrund för att gå vidare med analyser, samt se samband till verkliga 

politiska händelser. Reliabiliteten på ihopsamlad data är av olika kvalitet men relativt 

tillförlitlig. I statistiken av resultaten vid riksdagsvalen har insamlad data en hög reliabilitet då 

det är direkta svar av ett politisk ställningstagande. I andra statistiska rapporter kan det finnas 

svårigheter att ställa intervjufrågan på ett korrekt formulerat sätt utefter vad man vill 

undersöka. Speciellt vid tabellerna som tar upp svenskarnas egna uppfattningar som rör hur 

svenskarna själva placerar sig på en vänster-högerskala och väljarnas egna placeringar av 

partierna. Däremot finns insamlad data över ett större tidsintervall vilket gör att man kan 

utläsa mönster och se ett samband över tid. Andra störande faktorer som skulle kunna påverka 

insamlad data är om frågorna ställts vid stormiga politiska perioder, vilket gör att åsikter 

påverkas eller förstärks.  
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Dock kan man ifrågasätta validiteten vid flertalet diagram i arbetet. De finns inget direkt 

påvisande hur statistiken ger en beskrivning på hur partierna förflyttar sig i verkligheten. Utan 

det görs genom en samlad analys från flera håll. 

 

5.5 Herfindahl-Hirschman Index (HHI) 

HHI är ett mått på marknadskoncentration. Det är beräknat genom att kvadrera (de 

procentuella) marknadsandelarna för varje företag som konkurrerar på marknaden. Därefter 

summeras de resulterande numren och får en rangordning från nära noll upp till tiotusen. Ju 

närmare en marknad är att bli ett monopol, ju högre är marknadens koncentration (och ju 

lägre är konkurrensen) (Investopedia 2017).   

Ett exempel är om det enbart skulle finnas ett företag inom en industri. Då skulle företaget ha 

hundra procent marknadsandelar och HHI skulle vara tiotusen vilket indikerar på ett monopol. 

Om det istället var tusentals företag som konkurrerade så skulle varje företag ha närmast noll 

procent i marknadsandelar. HHI skulle då vara nära noll och indikera på nära perfekt 

konkurrens (Investopedia 2017).  

HHI är beräknat genom att ta marknadsandelarna för varje företag i industrin, kvadrera dem 

och sedan summera resultatet (Investopedia 2017). 

𝐻𝐻𝐼 =  𝑠!! +  𝑠!! + 𝑠!!…… .+𝑠!! (s är marknadsandelarna för varje företag uttryckt som ett 

helt nummer, inte i decimaltal). Om ett företag har fyrtio procent marknadsandelar skrivs det 

in som 40! i formeln (Investopedia 2017). 

I tabell 1 visas resultaten vid uträkningarna av ett Herfindahl-Hirschman Index. Indexet visar 

marknadskoncentrationen av valresultaten vid riksdagsvalen åren 1973-2014. HHI har 

kontinuerligt minskat under valåren samtidigt som det inkluderat två toppar år 1982 och 1994. 

Detta indikerar att konkurrensen har blivit högre mellan partierna över tid, vilket samtidigt 

betyder att respektive partis marknadsandelar minskat. Det ekvivalenta antalet lika stora 

partier för respektive år har även räknats ut.  
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Tabell	1: Herfindahl-Hirschman Index (HHI) 

År Herfindahl index 
Ekvivalenta 
värdet 

Antal 
riksdagspartier 

1973 2 855,4 3,5 5 

1976 2 795,83 3,6 5 

1979 2 752,26 3,6 5 

1982 2 949,3 3,4 5 

1985 2 838,8 3,5 5 

1988 2 550,5 3,9 6 

1991 2 197,5 4,6 6 

1994 2 750,5 3,6 7 

1998 2 203,6 4,5 7 

2002 2 223,5 4,5 7 

2006 2150 4,7 7 

2010 2 092,9 4,8 8 

2014 1 854,7 5,4 8 

 

 

 

5.6 Valresultat  

För att få en grundläggande bild av Sveriges valdata presenteras valresultaten av 

riksdagsvalen mellan valåren 1973 till 2014. Tabellen framförs i procentuellt mått för 

respektive riksdagspartier. I tabellen ser man vilka partier som verkade i riksdagen respektive 

valår. De har över tid växlats mellan fem till åtta partier i riksdagen. Som man ser så har 

Socialdemokraterna som parti erhållit den största mängden röstningsanhängare respektive 

valår över tid, men på senare år minskat något. Moderaterna har succesivt ökat över tid, med 

sin största väljarskara år 2010. Sedan 2010 har åtta partier representerats i riksdagen, till 

skillnad från fem år 1973. Centerpartiet har utvecklats från relativt stora röstningsandelar 

under 1970-talet till att bli mer utav ett småparti över tid (SCB 2017).  
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Tabell	2: Riksdagsval- valresultat, andel röster efter parti mm och valår 

 
Källa: SCB 2017 

 

5.7 Viktiga frågor för partivalen 1979-2010 

Sedan 1979 har viktiga frågor vid riksdagsvalen registrerats. Ur tabell 3 kan man se att 

folkomröstning om kärnkraften 1979 varit betydelsefull i partivalet. 1982 var det 

löntagarfonderna som var en viktig fråga, vilket innebar fackförbundets inflytande över det 

privata näringslivet genom andel i ägandet. 1985 blev sysselsättningen en viktig fråga. 1988-

1991 blev miljö en viktig sakfråga och därefter 1994 blev sysselsättning en aktuell fråga igen 

(SCB 2011). Några av de viktigaste frågorna vid riksdagsvalet 2014 var utbildning, sociala 

frågor/problem, arbetsmarknad, integration/immigration och miljö/energi (SCB 2015). Ska 

man titta vidare på de viktiga partifrågorna för januari 2017 så var de främsta frågorna 

sjukvården, skola och utbildning, invandring/integration, äldreomsorg samt lag och ordning 

(SCB 2017). 
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Tabell	3: Viktiga frågor för partivalet 1979-2010 (procent) 

 

Källa: SCB 2011 

 

 

5.8 Väljarrörligheten (data om valbeteende) 

Även om det finns dokumenterad data av valresultaten vid riksdagsvalen så visar det inte en 

beskrivande bild av väljarrörligheten i landet. Väljarrörligheten är ett begrepp på andelen 

väljare som väljer att byta parti mellan valen. Denna rörlighet har ökat markant under de sex 

senaste decennierna, från cirka var tionde väljare under 1950-talet till omkring var tredje 

väljare i 2000-talets val.  

Sveriges partisystem har under senaste tjugofem åren utvecklats från att ha varit ett 

fempartisystem, till att bli ett system med sju till åtta riksdagspartier som tävlar om väljarnas 

röster under valen. Det finns flera orsaker till den ökande väljarrörligheten. Moderniseringen 

är en faktor som bidrog till en utveckling mot allt fler utbildade och självständiga väljare som 

inte längre är lika mycket beroende av partier för att skapa sina politiska uppfattningar. Delen 

av väljarkåren som uppfattar sig själva som starka övertygande anhängare av ett speciellt 
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politiskt parti har därför blivit allt mindre. 17 % grundat på valundersökningen 2014 uppfattar 

sig själva som starka anhängare jämfört med undersökningen 1960 då anhängarna låg på 53 

%. Det var starka, livslånga emotionella band som byggdes upp mellan väljare och parter 

under 1900-talets första del och skänker fortfarande stabilitet till partisystemet. Dock har 

partilojaliteten minskat. Äldre skaror av partiidentifierade väljare börjar ersättas av yngre 

skaror som inte bygger upp samma starka relationer till de politiska partierna (SCB 2014).  

1988 års valundersökning visade en markant förändring från föregående valår från 20,2 % till 

30 % i väljarrörlighet. Man ser även i figur 6 att en stor väljarrörlighet skett mellan de två 

valen 2002 och 2006 (SCB 2014). 

Figur	6: Andel väljare som byter parti mellan valen 1956-2014 (procent) 

 

 

Källa: SCB 2014 

Tillskillnad från figur 6 ovan så visar figur 7 nedan andelen bytare inom och mellan de 

politiska blocken åren 1968-2014. Man ser att det skiljt sig åt mellan åren men i helhet ökat 

över tid.  
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Figur	7: Andel bytare inom och mellan de politiska blocken 1968-2014 (procent) 

 

 

Källa: SCB 2014  

 

 

5.9 Ideologisk vänster-högerröstning 

Angående åsiktsröstning så tycker väljarna själva att de röstar mer utefter sina åsikter. I 

valundersökningarna är andelen svarspersoner större idag än i början av 2000-talet till 1990- 

talet angående vad de själva anger om sin åsikts eller ideologiröstning. Befolkningen uppfattar 

sig själva som mer åsiktsröstare än för 10 år sedan (SCB 2011). 

Ideologisk vänster-höger röstning är något svenska väljare enligt tradition har en hög frekvens 

av. Sambandet mellan ideologiska åsikter på vänster-högerskalan och valet av parti har alltid 

varit väldigt starkt i Sverige. Det har förändrats lite under valundersökningarnas 30- åriga 

genomförande. Korrelationen mellan väljarnas placering av dem själva på en elvagradig skala 

och vilket av partierna de väljer, har under 1979-2010-talet skiftat mellan toppen 0,772 till det 

lägsta 0,712. Under valet 2010 var korrelationen 0,75. Då det existerar en väldigt stark 

koppling mellan partival och vänster-högeråsikter i Sverige gör det att ideologiska 

opinionsförändringarna kan resultera i tydliga effekter på valresultaten. Uppkommer 



	

	
	

42	

influenser från höger är det alliansen som gynnas samt uppkommer det influenser från vänster 

är det de rödgröna som gynnas (SCB 2011).  

I figur 8 nedan ser man hur de ideologiska vindarna blåst i landet sedan den första mätningen 

gjordes under valet 1968. Resultaten baseras på att svarspersonerna ombeds att på en skala 

från 0 (långt till vänster) till 10 (långt till höger) placera sig själva. I figuren särskiljs personer 

som vänster placerar sig (0-4) samt som höger placerar sig (6-10). Under diagrammet 

redovisas val efter val medeltalen på elvagradiga skalan och den andel som vält att placera sig 

i mitten, vilket innebär varken höger eller vänster (5) (SCB 2011). 

Under valet 2010 slog högervinden rekord då andelen personer som uppfattar sig själva 

ideologiskt till höger aldrig tidigare varit så högt i Sverige. 47 % av svarspersonerna i 2010 

års valundersökning har placerat sig till höger på vänster- högerskalan. Klart svagare stöd 

hade den ideologiska vänstersidan år 2010 då endast 34 % placerat sig utefter denna skala. 

Vid den första mätningen 1968 som genomfördes var opinionsläget det omvända med en stor 

andel på 43 % på den ideologiska vänstern respektive 31 % som uppfattade sig mot den 

ideologiska högern. Detta betyder att den svenska opinionen var lika vänstervriden då, som 

den är högervriden idag. Man ser att den ideologiska högern jämnade ut de ideologiska 

sidorna vid 1980- talet och tog över i klar dominans på 2000- talet (SCB 2011). Man kan se 

en tydlig förskjutning av ideologin från vänster till höger sedan mätningarna började 1968. 

Mellan dessa år har den andel svenska som uppfatta sig åt den ideologiska vänstern minskat 

från 43 % till 34 % respektive andelen svenskar som uppfattar sig åt det ideologiska högra 

hållet ökat från 31 % till 47 % (SCB 2011). 
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Figur	8: Svenska folket placerar sig på vänster-högerskalan 1968-2010 (procent)	

 

Källa: SCB 2011 

 

5.10 Partiernas ideologiska positioner i väljarnas ögon 

Under 1970- talet då valundersökningarna började var avståndet mellan Socialdemokratiska 

partiet och Moderaterna större gällande hur väljarna uppfattar partiernas positioner på vänster- 

höger skalan. I figur 9 ser man att under valen 2006 och 2014 har detta avstånd blivit 

märkbart mindre inom väljarnas ögon. Enligt väljarna har Socialdemokraterna och 

Moderaterna förflyttat sina positioner mot den ideologiska mitten (SCB 2011). 
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Figur	9: Väljarnas placeringar av partierna längs vänster-högerdimensionen 1979-2014 
(medeltal) 

 

Källa: Oscarsson 2016a 

 

Närmandet mellan Socialdemokraterna och Moderaterna på den ideologiska skalan återfinns 

inte hos partiernas egna väljare, efter registrerat valresultat. I figur 10 går det att utläsa att S 

och M- väljarnas genomsnittliga vänster och höger avstånd är näst intill det samma vid 2010 

som det var under 1979. Man ser att den gamla polariseringen kvarstår då S och M inte 

kommit varandra närmare ideologiskt under dessa trettio år (SCB 2011). 
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Figur	10: Genomsnittliga vänster-högerplaceringar för partiernas väljare 1979-2010 

  

Källa: SCB 

 

5.11 Rational Ignorance 
Gällande väljarnas åsikter har de ett val hur de vill ta till sig information. Viss information är 

inte värd att fördjupa sig i eller bearbeta då den förväntade kostnaden av att skaffa sig 

informationen överstiger dess förväntade värde. Så en rationell individ kan få det bättre att 

inte ha vetskap om vissa saker. Ett exempel är att även om en individs karriär består av 

information och idéer så vill denne inte spendera all tid och resurser på att erhålla dessa fakta, 

då det finns andra saker att göra (Bayern 2009). I tillägg så kan kostnaden av att skaffa sig 

information inte alltid innebära att den är finansiell. Vi är förväntade som människor att 

respektera andra individers privatliv och möjligtvis undvika fascination av en viss typ av 

information som t.ex. nyfikenhet kring onaturliga företeelser. Ibland kan anskaffande av en 

överdriven mängd av information till och med leda oss till sämre beslut. Ett exempel är vid en 

hel kropps skanning av yngre friska människor. Trots att sjukvården inte utsatte individerna 

för potentiellt onödig strålning så kan ovanliga avvikelser leda till omotiverad oro eller 

onödiga medicinska procedurer (Bayern 2009). 
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6 ANALYS 

6.1 Inledning 

Analysdelen kommer att utgöras av ett redan existerande test av medianväljarteoremet. Teorin 

beskrivs på ett utförligt sätt vilket inkluderar en introduktion av teorin som skall undersökas, 

kritik av modellen och en slutsats som binder samman testet. Därefter kommer en diskussion 

angående hur väl medianväljarteoremet förklarar Sveriges förändringar i partipolitiken. 

Vidare kommer en analys hur väl Hotellingmodellen beskriver partiernas förflyttningar i 

Sverige. Analysens slutliga del kommer bestå av spekulationer angående partiernas om-

positioneringar i framtiden samt hur det då skulle kunna se ut.   

 

6.2 Diskussion kring testandet av medianväljarteoremet 

Teorin i artikeln ”The median voter model in public choice theory” av Holcombe (1989) 

handlar om att medianväljarmodellen i den offentliga sektorn fungerar på ett nästan likartat 

sätt som modellen av ren konkurrens i privata sektorn. Generellt så fungerar mikroekonomisk 

teori som konkurrensmodellen då det läggs till faktorer som bland annat monopol, på då 

varierande sätt. Kollektiva val kan ske på liknande vis genom att använda 

medianväljarmodellen som en grund och sedan införa olika komplikationer. 

Medianväljarmodellen utgör en grund för teorin av politisk struktur som förklarar perfekt 

konkurrens på marknaden. Trots att medianväljarmodellen inte är beskrivande för varje 

politisk marknad kan modellen utgöra en grund för analyseringen av den offentliga sektorn. 

Modellen kan t.ex. vara beskrivande vid majoritetsregelbeslut (Holcombe 1989).  

Nedbrytningar av medianväljarmodellen har skett genom åren. Niskanens (1971) skildring av 

byråkratins budgetmaximering kan ha varit det första angreppet på modellen (Holcombe 

1989). En annan nedbrytning av modellen var att bygga Niskanens budgetmaximerings 

hypoteser direkt in i själva röstningsmodellerna.  

 

6.2.1 Applicering av modellen 

Det har skett ett antal empiriska test av modellen genom åren, som alla tagit väldigt olika 

ansatser. De flesta testen har funnit bevis som överensstämmer med modellen. Mueller (1979) 
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framför flertalet empiriska studier som förstärker slutsatsen genom att empiriskt arbete 

överensstämmer med medianväljarmodellen (Holcombe 1989). 

Medianväljarmodellens utvecklare och dess kritiker håller med om att det är beskrivande när 

de övervägda alternativen blir rankade utefter en endimensionell enhet. Här är tanken att 

individers preferenser för alternativen är en-toppiga på enheten. Dock uppstår flertalet 

problem vilket framkallar ett tredimensionellt problems- utrymme. Men om kandidaterna kan 

bli rankade i ett endimensionellt plan så att preferenserna är en-toppiga, går det att applicera 

medianväljarmodellen. Ett av dessa problem handlar om att alternativen inte behöver vara 

relaterade på något sätt, förutsatt att de är möjliga att placera på en enhet som gör att det inte 

inträffar flertal-toppiga preferenser. Detta problem är betydelsefullt vid besluten av modellens 

applicerbarhet under nationella politiska val. Ett exempel är ett presidentval mellan tre 

kandidater. Problemen är komplicerade då det finns en rad olika politiska ämnen som kan 

vara allt från abort och beskattning, till inhemsk politik, vilket senare ska sättas på en 

multidimensionell skala. Problemet är att väljarna inte har någon valfrihet vid var de vill 

placera sig vid detta dimensionella problems-spektrum. Utan det är kandidaterna som väljer 

tre bestämda punkter i detta spektrum. Uppfylls villkoret angående att enbart ett antal av 

punkterna i det multidimensionella problems-spektrumet är tillgängligt så kan Problems-

spektrumet bli kollapsat till en endimensionell skala istället och medianväljarmodellen är 

applicerbar (Holcombe 1989). 

Om man ser det politiska spektrumet som en endimensionell enhet så är det rimligt (i generell 

valpolitik) att det begränsade antalet punkter i problems-spektrumet (där väljare har en 

valfrihet) skapar en struktur där kandidater kan bli rankade på en endimensionell enhet på 

sättet som när det finns en bestämd median. Dock är inte detta bevis nog för applicerbarheten 

av medianväljarmodellen. Tillräckliga bevis är inte möjliga så att antagandena eller 

slutsatserna av den teoretiska modellen reflekterar förutsättningarna för verkligheten. Det är 

många förutsättningar i modellen som skulle kunna orsaka orealistiska antaganden i modellen. 

Så för att tillämpa denna modell har det därför argumenterats angående kritik av modellen 

som därefter fått agera som en generell beskrivning (Holcombe 1989). 

En stor del av de publicerade bevisen av medianväljarmodellen är specialfall, vilket sällan blir 

applicerbart på verkligheten. Ett test av hypotesen presenterades av McEachern (1978) som 

delade in stater i tre kategorier. Hans slutsats var att stater som inte hade folkomröstningar 

redan var vid en medianväljarjämvikt. Detta betydde att folkomröstningar under 

majoritetsregeln då skulle producera samma resultat som utan folkomröstningar (Holcombe 
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1989). Pommerehne och Frey (1976), Pommerehne (1978) och Inman (1978) undersökte test 

av medianväljarmodellen genom att jämföra förutsägelser genom att använda 

medianinkomster mot medelinkomster för att hitta medianen som skulle kunna vara ett bättre 

centralinstrument. Holcombe (1977)  beskrev ett referenssystem som var anordnat i Florida 

där alltid medianväljarutfallet valdes (Holcombe 1989). 

 

6.2.2 Slutsats 

I själva verket har analysdelen i artikeln ”The median voter model in public choice theory” av 

Holcombe (1989), granskat starka argument i form av både empiriska och teoretiska former. 

Slutsatsen är att medianväljarmodellen är en bra approximering av den aggregerade 

efterfrågan i den offentliga sektorn för många problem. Argument som framförts i Holcombes 

artikel är att det finns en stor mängd av teoretiska och empiriska bevis som stöder 

medianväljarmodellen som en passande grund för utvecklingen av teorin för den offentliga 

sektorns efterfråga. Det är dock inte förrän de väldigt ambitiösa påståendena av modellen är 

åsidosatta, som modellen blir framgångsrik. Modellen bidrar då till en bra bas för 

utvecklingen av teorin för politisk struktur (Holcombe 1989). 

 

6.3 Medianväljarteoremets tillämpning på Sveriges politik 

6.3.1 Medianväljarteoremets tillämpning på Sveriges tidiga partipolitik  

Under hattarnas och mössornas tid är det inte lämpligt att applicera medianväljarteoremet. 

Anledningen till detta är att under denna tidsepok hade inte hela befolkningen rösträtt. Under 

denna tid var det högre ämbetsmän i tvåkammarsystemet som innehade makten att påverka.  

Det fanns inga omröstningsprocedurer utan partierna erhöll sin makt genom samarbete med 

andra länder i form av bidrag och mutor. Andra samarbeten var genom samverkan med 

kungaparet. Detta innebär att det på denna tid inte behövdes göras förflyttningar mot 

medianväljaren för att bli större. Här handlade det om ovanstående samarbeten.  

Sveriges stora urbanisering som skedde under den industriella tillväxten i landet bidrog till att 

folkets åsikter blev allt starkare. Det skulle kunna uttryckas att denna epok var början på en 

tid då medianväljarteoremet gick att tillämpa för första gången. Dessa förstärkta åsikter gjorde 

att partierna nu behövde förflytta sin politik mot folket i större utsträckning än förr. Partierna 
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kunde nu inte lita på att bidrag, mutor och samarbete med kungaparet skulle säkerställa deras 

maktpositioner. Om folket var missnöjda sa de nu ifrån i form av folkrörelser, strejker och 

fackföreningar.  

Rösträttsreformerna i början av 1900-talet var den stora händelsen då partierna på allvar var 

tvungna att styra sin politik mot den antagna medianväljaren. Om inte detta aktiva 

förhållningssätt genomfördes så innebar det att partiet blev utkonkurrerat av andra partier. 

Några stora politiska frågor under tiden då rösträttsreformerna var aktuella, var frågor 

gällande parlamentarism, rösträtt och försvar. Man kan senare se att partier tagit efter dessa 

ämnen som dess riktlinjer. Vid det så kallade demokratiska uppbrottet, som 

rösträttsreformerna genererade, ökade motsättningarna mellan partierna. Med större 

åsiktsskillnader så ökade intensiteten i det politiska livet. Försvarsfrågan var ett exempel på 

en fråga som det fanns stora åsiktsskillnader mellan och som genererade storpolitiska 

konsekvenser. 

Sveriges Socialdemokratiska parti hade vid bildandet folkrörelserna som startpunkt. Hjalmar 

Branting gjorde ett medvetet val att förankra ett politiskt parti i just en folkrörelse som bas. 

Denna första positionering skedde utefter vad många av väljarna har för preferenser. Då 

medianväljarmodellen cirkulerar kring vilka medianväljarens preferenser är så positionerade 

sig Sveriges Socialdemokratiska parti då nära medianväljarens åsikter (M).  

Början på fler introduktioner av nya partier startade då folkets missnöje började ge sig till 

känna inom det Socialdemokratiska partiet (S). Medianväljarmodellen säger att det finns 

väljare nära vänster samt höger om medianväljaren. Detta gör att nya partier eller redan 

existerande partier väljer att positionera sig direkt till vänster eller höger om medianväljaren. 

Just på detta sätt uppkom det Socialistiska Vänsterpartiet (V). I figur 11 kan partiet illustreras 

som längst till vänster. Det skapades genom utbrytningar ur S då missnöje från befolkningen 

blivit stark. Senare förflyttades V ännu mer åt vänster vilket stämmer överens med 

medianväljarteoremet. Teorin säger att om det inte finns något parti åt ett visst håll från 

medianväljaren i partiledet, så kan partiet förflytta sig i vilken uträckning som helst från det 

närmaste partiet utan konkurrens med andra partier.  

Det var även ur folkrörelserna som det första liberala partiet uppkom. Namnet på partiet var 

Frisinnade landsföreningen och kom från rösträttsrörelsen. Partiets motsvarighet i riksdagen 

var Liberala samlingspartiet (L). Detta parti var vid dess uppkomst placerat åt höger om 

medianväljaren. På samma sätt som för S så skedde det en utbrytning ur L. Nationella 
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framstegspartiet (NF) var namnet på detta parti och dess position utgörs med stor marginal åt 

höger om L i figur 11. Extrema höger- eller vänsterpartier har ett val att antingen ha sina 

ursprungliga positioneringar eller att närma sig medianväljaren för att konkurrera med 

mittenpartierna.  

Den allra första illustrationen av Sveriges medianväljare skulle kunna se ut som i 

nedanstående figur 11. 

Figur	11: illustration av Sveriges ursprungliga medianväljare sedan partiledets början 

        

 

 

 

 

Man kan tydligt se i figur 11 att det Socialdemokratiska partiet och Liberala samlingspartiet 

från dess start medvetet positionerat sig nära medianväljaren. Därefter när starten på 

partiledets genombrott skedde genom partiutbrytningar skedde då medvetna positioneringar åt 

vänster och höger. Dessa partier hade under detta tidiga skede möjlighet att positionera sig 

förhållandevis långt bort från medianväljaren fast även attrahera väljare.  

Andra partier som företrädde folkgrupper eller intresseorganisationer fyllde senare ut 

partiledet och påverkade förflyttningar av de fyra redan nämnda partierna (V,S,L och NF). Då 

det i början av partiledet skedde utbrytningar från partierna så började det nu även ske 

sammanslagningar av partier. Detta för att kunna attrahera väljare från olika håll och möta så 
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många röstares preferenser som möjligt. Det första partiet som genomförde en 

sammanslagning för att kunna konkurrera med riksdagspartierna var Lantmannapartiets 

förenande med det Nationella framstegspartiet (NF). De verkade under namnet Lantmanna- 

och borgarpartiet (LB). Denna sammanslagning resulterade troligtvis i att NF förflyttade sig åt 

vänster (i figur 11) då LB positionerade sig mellan L och gamla NF.  

 

6.3.2 Medianväljarteoremet tillämpad på Sveriges moderna politiska 
historia (1973-2014) 

Då valforskningen och dess analystekniker uppkom mot slutet av 1960-talet innebar ett nytt 

sätt att analysera den svenska politiken. Både väljare och partierna fick nu tillgång till 

användbar data. Det blev enklare för båda parter att kommunicera, samt ett förändrat 

beslutstagande för partierna. Den nya regeringsformen 1974 där all makt utgick från folket 

bidrog även till förändringar i politikernas beslutstagande. Innan dataregistreringen och den 

nya regeringsformen har Sveriges medianväljare starkt dominerats av Socialdemokratiska 

vindar under en väldigt lång period. Blockpolitiken är en specifik faktor som påverkat 

medianväljarteoremet påtagligt efter regeringsskiftet 1976. Regeringsmakten har i 

efterföljande valrörelser sedan 1976 präglats av blockpolitiska karaktärer. Dock innebär 

flerpartisystemet ett försvårande till regeringsbildning.  

När regeringsbildningar sker betyder det att partierna har gemensamma synsätt i vissa frågor, 

medan andra är skilda. Dessa sammanslagningar innebär partiförflyttningar på vänster-höger 

ideologiska skalan. Resterande riksdagspartier måste förhålla sig till detta då det betyder att 

även medianväljaren förflyttar sig på skalan.  

Medianväljarteoremet är beskrivande för analyser av hur förändringen i partiernas 

förflyttningar sker, dock blir det problematiskt att visa förändringarna över ett längre 

sammanhängande tidsintervall. I modellen ser man fördelningen på bredden av hjärtefrågor. 

De partier som är närmast medianväljaren har en tendens att ha fler hjärtefrågor, d.v.s. bredare 

partiprogram. De partier som placerat sig längst till höger eller vänster har få hjärtefrågor, 

d.v.s. ett mer begränsat partiprogram. Modellen ger en samlad bild av röstandelarna både för 

enskilda partier och blockens sammanlagda röster. Trots detta så uppstår det problem att 

illustrera enskilda partiers röstandelar ifall partierna står nära varandra på vänster-

högerskalan. Ifall två partier står nära varandra i sin politik men har stora skillnader i 

röstningsandelar så blir modellen missvisande.  
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Det underlättar att beskriva positioneringen vid någon form av koalition och för enskilda år, 

inte över en fullt sammanhängande tid som mellan 1973-2014. Det blir även problematiskt att 

illustrera partiernas förflyttningar mellan valåren och sammanslagningar av partier. Därför har 

nedanstående illustrationer av medianväljarteoremet utformats utefter blockpolitiken. 

Den första borgerliga gemensamma majoriteten 1976 och dess regeringsbildning kan ha 

ändrat medianväljaren i figur 11. De förändrade förhållandena i figur 12 är att allianspartierna 

som förut haft större olikheter kring förhållningen till medianväljaren, nu agerar på ett mer 

sammansvetsat sätt gentemot medianväljaren. Anledningen till att S förflyttar sig närmare 

medianväljaren och därmed en mer borgerligare politik var ett väl medvetet strategiskt beslut. 

V:s röstarandel var nästan konstant under hela perioden 1973 – 1982 vilket gjorde att S:s 

förflyttning mot mitten var möjlig utan att förlora många väljare till V, som även 

fortsättningsvis garanterat skulle stödja en S-regering i riksdagen. Vid S:s förflyttning mot 

mitten uppstod en jämvikt i politiken då avståndet till M blev lika stort både för S och de 

borgerliga partierna MD, KD, C och FP.  

Figur	12: 1976 års blockpolitik i riksdagen 

 

 
 

I figur 13 sker en tydlig förflyttning av V in mot medianväljaren. Miljöpartiet (MP) har även 

kommit in i riksdagen några år tidigare. Här har det skett en påtaglig agglomeration in mot 

medianväljaren för de borgerliga partierna samt S. Miljöpartiets riksdagsentré gjordes på den 

högra sidan men sedan har det succesivt förflyttat till den vänstra sidan av medianväljaren. 
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Det är tydligt att MP:s placering mellan M och S är strategisk. MP ”invarderar S:s 

territorium” då partiet tar S:s röster. 

Figur	13: 1991 års blockpolitik i riksdagen 

 

Genom beaktning (5.10	Partiernas	ideologiska	positioner	i	

väljarnas	ögon) ser man tydligt att de borgerliga regeringspartierna KD, C och FP bytt 

plats på vänster-högerskalan mellan åren 1979 fram till 1991. Moderaterna har inte förflyttat 

sig på samma sätt, utan hållit sig märkbart till höger om dessa tre partier. Man ser dock att 

samtliga borgerliga partier fortsatt att agglomerats allt mer mot en sammansvetsat block 

istället för att rikta sig individuellt mot medianväljaren. Detta innebär att deras politik närmat 

sig varandra allt mer, vilket gör det svårt för väljarna att separera partierna emellan. Som man 

ser i figur 14 har Miljöpartiet under åren 1982 till 2006 gjort en märkbar förflyttning åt 

vänster, bort från medianväljaren. Denna stora förflyttning har möjligtvis kunnat genomföras 

då det ändå inte påverkar partiets röstandel. Miljöpartiet är till stor del ett sakfrågeparti vilket 

innebär att de har kvar sina röstningsanhängare oberoende av förflyttningar ifrån eller mot 

medianväljaren. En annan anledning till att miljöpartiet kunnat behålla stora mängder 

röstningsanhängare kan vara på grund av Rational Ignorance. Väljarna väljer att inte ta till sig 

de andra riksdagspartiernas partiprogram då deras förväntade kostnad att införskaffa sig 

information överstiger det förväntade värdet av den nya politiska kunskapen. 
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Beaktar man 2014 års röd-gröna regering så ser förhållandet kring medianväljaren liknande ut 

som under 2006 års regering. Dock ser man en förändring (5.10	Partiernas	

ideologiska	positioner	i	väljarnas	ögon) att samtliga borgerliga partier 

förflyttat sig ett steg mot höger, vilket innebär ett steg bort från medianväljaren.  

Då man ser att det röd-gröna blocket agglomerat sig åt vänster och det borgerliga blocket 

agglomerat sig åt höger har det trots det bildats en intressant ny dynamik i partilivet. Man kan 

se att båda blocken sammantaget allt mer närmat sig medianväljaren. Detta faller överens med 

tidigare forskning om medianväljaren i flerpartisystem. Enligt forskarna har det hittats mindre 

avstånd mellan medianväljaren och regeringens median i flerpartisystem jämfört med 

tvåpartisystem. Att det blivit tydligare blockuppdelning går att koppla till William Rikers 

hypotes gällande minimum winning coaliation. Det innebär att flerpartisystem sammanfaller 

till två partier eller koalitioner, vilket i Sveriges fall är det röd-gröna blocket samt borgerliga 

blocket.  

Figur	14: 2006 års blockpolitik i riksdagen  

   
Sammantaget vid dessa regeringsbildningar kan man säga att blockpolitiken har haft en högst 

påtaglig förklaring till hur partierna förhållit sig till medianväljaren över tid. Då Sverige 

består av ett flerpartisystem samt proportionella val gör att valresultatet utmynnar till flera 

små partier. I riksdagsvalet 1976 bestod riksdagspartierna av fem partier till skillnad från 

riksdagsvalen 1991 och 2006 där det fanns sex och sju riksdagspartier. Detta betyder att det 
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var lättare med regeringsbildning år 1976 än de senare valåren där fler partier kom över 

riksdagsgränsen i riksdagen.  

Till skillnad från Hotellingmodellen som är konsistent så ändras medianväljarmodellen över 

tid. Medianväljarmodellen analyserar förändringen i partiernas förflyttningar beroende på 

medianväljaren, vilket är i ständig förändring. I Hotellingmodellen utgår man istället från 

individens åsikt för att se hur partierna placerar sig. Det innebär att i medianväljarmodellen 

förflyttar sig partierna mot den politik som de antar att medianväljaren föredrar, medan i 

Hotellingmodellen förklaras partiernas placeringar utifrån individernas föredragna positioner. 

En annan huvudfaktor som skiljer medianväljarmodellen mot Hotellingmodellen är att den 

visar de politiska förändringarna i en multidimensionell form istället för endimensionlla 

former. Multidimensionella spektrum gör att dagordningen kan börja var som helst bland 

väljarmängden, vilket gör att det inte finns ett stabilt utfall vid majoritetsregeln. I 

Hotellingmodellen går det att uppnå stabila utfall vid majoritetsregeln. En sak som förenar 

Medianväljarteoremet och Hotellingmodellen är att det kan uppkomma en-toppiga preferenser 

i båda modellerna.  

 

6.4 Analys av Hotellingmodellen (endimensionell skala) 

Starten av Harold Hotellings modell för ekonomisk demokrati utgjordes av företags 

positionering på en marknad.  Om vi ska omvandla detta till dagens politiska positionering 

skulle det se ut enligt följande. Istället för två företag förställer vi oss två partier. Istället för 

företag som väljer lokalisering och efteråt sätter priser för att maximera vinsterna, väljer 

partierna lokalisering och väljer därefter partipolitik under förutsättning att maximera sin 

röstningsmängd.   

Om man ska tillämpa denna modell på Sveriges politiska ”marknad” i ett tidigt skede skulle 

man kunna starta med partierna Hattarna och Mössorna. De ville som alla andra partier 

maximera sina anhängare. Jämvikten mellan Hattarna och Mössorna var stabil från den 

politiska synvinkeln. Dock valde inte partierna lokalisering samt partipolitik på samma sätt 

som nutidens partier. Anledningen till detta var att dessa två partier var löst sammansatta 

grupper som främst fungerade under riksdagssamarbetet. Partilokaliseringen är svår att följa 

då det under Hattarna och Mössornas tid innefattade växlingar mellan kungamakt och politisk 

makt, samarbete med kungaparet samt inblandningar av internationellt stöd. Detta innebar att 

Hattarna och Mössorna inte var lika oberoende som dagens partier är i utformningen av deras 
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politik. Då Hattarna och Mössorna var mer lika beroende aktörer jämfört med dagens partier 

skulle man kunna illustrera Hattarna och Mössorna enligt figur 15 nedan som visar Hotellings 

horisontella skala för aktörers positionering: 

Figur	15: Mössornas och hattarnas positionering på Hotellings horisontella skala 

	

                          Mössornaà                                           ßHattarna 

 

Man ser i figur 15 att båda partierna är i jämvikt med lika stora marknadsandelar på 

marknaden. När tiden var inne för inblandning av de folkliga rörelserna inom politiken 

minskades mössorna och hattarnas framgångar och tre ungefärligt jämnstora grupperingar 

uppkom. I detta politiska skede är det svårt att tillämpa Harold Hotellings ursprungliga modell 

på ett tillfredställande sätt. Finns det fler än två partier på partiledet så är inte jämnvikten 

stabil längre. Detta innebär att inget av partierna längre är det bästa alternativet bland väljarna 

och därmed finns ingen transitivitet i väljarnas valbeslut. Under denna tid fanns flertalet 

folkliga rörelser och samhällsgrupper vilket bidrog till spretiga grupperingar inom politiken. 

Skapandet av nya partier ökade, partisplittringar skedde och mer renodlade partier skapades. 

Sveriges omställning från en typ av tvåpartisystem till ett flerpartisystem genererade mer 

flytande väljare samt att extrempartier fick större chanser att vinna. Det förändrade partilivet 

var starten på det uppkommande problemet gällande cykliska majoriteter, vilket uppstår när 

det finns tre eller fler kandidater. 

Man kan dock se en agglomerering vid två av dessa grupperingar då den Liberal-

Socialdemokratiska koalitionsregeringen styrd av Nils Edén genomfördes. Detta skedde då 

Socialdemokraterna blev Sveriges största parti 1914. Socialdemokraternas framgångar bidrog 

till att antalet partier minskade till ett fåtal. Detta skapade en större stabilitet vilket gjorde att 

Hotellings utvecklade modell för ekonomisk demokrati blir tillämpbar i detta förändrade 

politiska skede.   

Under riksdagsvalet 1973 fick det högra blocket 48,8 % av rösterna och det vänstra blocket 

48,9 %. Detta visar att de båda blocken har lika stora delar av marknaden, vilket är konsistent 

med Hotelligmodellen. Enligt Hotellingmodellen vinner ena blocket marknadsandelar från det 

andra blocket om det närmar sig mot mitten. Det andra blocket försöker då vinna tillbaka de 
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förlorande marknadsandelarna vilket resulterar i att de också drar sig mot mitten. Det 

borgerliga blockets närmande mot mitten efter 1973 års riksdagsval har till stor del skett 

genom Sveriges minoritetsparlamentarism. De söker parlamentariskt stöd från andra 

borgerliga partier.  

En endimensionell skala (enligt figur 16) är tillämpbar för att förklara partiförflyttningarna 

här men den är inte tillräckligt beskrivande i ett högre utvecklat perspektiv då partilivet 

förändrats mot ett mer komplext förhållande. Blockpolitikens dynamik är ett exempel på det. I 

vänster–höger skalan i figur 16 kan man anta som utgångspunkt att individen (a), tycker sig 

själv tillhöra punkten (a) på skalan (se 4.5	Hotellingmodellen). Detta representerar 

dennes åsikt. Vi tänker oss att figur 16 nedan illustrerar rösterna vid riksdagsvalet 1973 och 

att (a) är utgångspunkten. Anledningen till att S placerats nära (a) är för att S hade en klar 

majoritet av rösterna under detta val. Som vi ser är avståndet mellan V och S stor vilket har 

skett på grund av att S förflyttat sig mot mitten och tagit större avstånd från Vänsterpartiet. 

Om man utgår från antagandet att alla Sveriges invånare har samma åsikter som individ (a) 

vid valresultat vid riksdagsvalet 1973 är en-toppiga preferenser uppfylla. Det innebär då att 

riksdagspartierna blir mindre värdefulla för individen ju längre bort på skalan partiet är. Då V 

är långt bort från individens åsikt innebär det att de en-toppiga preferenserna är mest 

föredragna vid S och märkbart mindre vid V respektive F och KD. 

Figur	16: illustration av en endimensionell skala på Sveriges partipositionering 1973 

 

 

om antagandet angående en-toppiga preferenser är uppfyllt innebär det enligt Black att 

Condorcetparadoxen försvinner. Detta skulle innebära att väljarnas preferenser i riksdagsvalet 

inte är uppställda så vissa alternativ slår andra jämförbara alternativ i en parvis röstning. Detta 

innebär att formeln 1.2 inte längre gäller. 

  𝑆 ≻!,!  𝐶 ≻!,! 𝑀 ≻!,! 𝐹    (1.2) 

Om denna paradox försvinner, förenklas beslutstagarproblem som bland annat kan ge upphov 

till cykliska situationer. I Sveriges riksdagsval 1973 skulle denna situation skapa cykliska 
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majoriteter och att vilket parti som helst kan vinna beroende på hur kandidaterna är uppställda 

på skalan.  

Istället för att beskriva partipositioneringar på en endimensionell skala går det även att 

tillämpa en tvådimensionell skala. Då HHI har minskat över tid innebär det högre konkurrens 

mellan partierna. Vid tvådimensionella val kan valutgången, utöver högre konkurrens även 

påverkas av hur partierna är uppställda vid omröstningen i två omgångar. Trots att 

omröstningen sker i två omgångar kan beroendet gällande uppställningsordningen av 

partierna avgöra utfallet i båda omgångarna. kollektivets preferenser är i det fallet intransitiva. 

SDs entré i riksdagen kan uppfattas som ett uppkommande av intransivitet. SDs stora 

anhängare 2014 bidrog till stora väljarströmmningar. Utan beaktning av SD kan väjarnas 

preferenser antas vara enligt följande år 2014. MP föredras över C, C föredras över SD, vilket 

borde innebära att MP borde föredras över SD. I själva verket ändrades de transitiva 

preferenserna till intransitiva här då SD föredrogs över MP istället. Denna politiska händelse 

har gjort ett starkt intryck på Sveriges kollektiva preferenser. 

1976 vann högerblocket 50.8 % mot 47.5 % och bildade en koalitionsregering. Mellan 1976 

och 1979 utsattes den borgerliga koalitionsregeringen för mycket stress p.g.a. den djupa 

lågkonjunkturen och oenighet i kärnkraftsfrågan, men lyckades ändå vinna valet 1979, dock 

så drabbade oenigheten C mest som förlorade stort i valet till fördel för det mest 

kärnkraftsvänliga partiet, M. M och C har bytt plats på den endimensionella skalan vilket 

betyder att M nu står närmare individens åsikt (a) än C. Återigen blev balansen mellan 

blocken mycket jämn, 49 mot 48.8. detta betyder att återigen har de två blocken lika stora 

marknadsandelar och återigen är detta konsistent med Hotellingmodellen. 

 

Figur	17: illustration av en endimensionell skala på Sveriges partipositionering 1976-1979 

 

Det Socialdemokratiska blocket har vunnit tillbaka marknadsandelar från det borgerliga 

blocket över tid. Detta genom att ha varit ett starkt enparti regeringsalternativ till att söka stöd 

hos andra partier som Vänsterpartiet och Miljöpartiet. 1982 vann Socialdemokraterna tillbaka 

makten. Grunden till detta var att den borgerliga regeringens ekonomiska politik hade 
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misslyckats både under trycket från S (inkl. fackföreningsrörelsen) och en ny djup 

lågkonjunktur 1982.  

När Socialdemokraterna återkom till makten 1982 ser man samtidigt på den borgerliga sidan i 

figur 18 att M och C ombytta positioner fortfarande kvarstår, samt med en ännu mer markant 

skillnad sedan 1973. När Gösta Bohman blev partiledare för M efter det dåliga riksdagsvalet 

1970 så började han omorientera partiet i en liberal riktning, vilket innebar att M styrde mot 

mitten i förhållande till den mer värdekonservativa position man tidigare traditionellt intagit. 

M:s placering innebär att partiet närmar sig individens preferenser mer. Om inte en-toppiga 

preferenser uppkommer här innebär det att Condorecetparadoxen uppstår. Man ser även att F 

har förflyttats mer åt höger då de tappat röstandelar. 

 

Figur	18: illustration av en endimensionell skala på Sveriges partipositionering 1982 

 

Då det blivit allt mer frekvent tillkommande partier som kommit över riksdagsspärren över tid 

så är det svårt att vidare beskriva partipositioneringen på en endimensionell skala. Problemet 

ligger i att vissa av partierna, vissa årtal har likartade röstandelar. Detta innebär att man 

behöver ytterligare en dimension för att beskriva förhållningen till individens åsikter. Den 

stora stabilitet som karaktäriserade svensk partipolitik under en lång tid började brytas ned 

fr.o.m. 1991. Miljöpartiets tillkomst i riksdagen 1982 resulterade i att de förmodligen 

plockade röster från Centern. Det för att Miljöpartiet tog över Centerns miljöfrågor vilket 

även inkluderade kärnkraftsfrågan, till att bli Miljöpartiets profilerings frågor. KD kom också 

in och ingick i den nya borgerliga regeringen. KD:s positionering är lite problematisk, men 

tittar man på utfallet så verkar det som om de vunnit mest röster från C och FP. MP åkte ur 

riksdagen så det borgerliga blocket hade en stor majoritet. Vänsterns återkommande 1994 var 

en annan stor påverkande händelse för blockpolitiken.  

En annan faktor som gör det svårt att vidare beskriva partipositioneringen är då nya partier har 

allt mer uppkommit över tid. Ofta är dessa nya partier ”enfrågepartier”. Feministiskt initiativ, 

Ny demokrati, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna är exempel på det. Då antalet viktiga 

frågor blir viktigare får dessa enfrågepartier extra slagkraft. De kan positionera sig var de vill 
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och väljer några frågor till sitt partiprogram som inte rör deras hjärtefråga. Positionerar de sig 

med en större distans från övriga partier så kan de vinna stora väljarskaror och därmed kan 

den politiska jämnvikten bli instabil.   

I Hotellingmodellen visar man hur partierna förhåller sig till individens åsikt. Så trots att det 

visar avstånden partierna har till individens åsikt så beskriver den inte partiernas förflyttningar 

utefter deras partiprogram. Denna skala visar vilka partier väljarna föredrar utefter vilka 

åsikter individerna har. Då Sveriges befolkning har en stark influens av åsiktröstning i 

riksdagsvalen så kan det innebära att partierna anpassar sig utefter väljarnas ständigt 

förändrade åsikter. Genom Hotellingmodellen är det då mer beskrivande än i 

medianväljarteoremet partiernas placeringar utefter väljarnas åsikter. Individens åsikt är 

konsistent medan partierna förflyttar sig närmare eller längre bort från individens åsikt. En av 

anledningarna att vissa partier kan hamna långt bort från individens åsikt är på grund av 

Rational Ignorance.  

 

6.5 Analys av Sveriges framtida partipositionering 

Alla partier har en budget att gå utefter och detta kan innebära att den ekonomiska aspekten 

kan hämma vissa idéer. En annan aspekt är samhällets ökade medvetenhet kring vikten av 

effektivitet. Även inom det politiska livet är effektivitet betydelsefullt. Grad av partiers 

effektivitet kan ha en påverkan på valutgången och därför bli ett allt större fokus på i 

framtiden.  

Samtidigt som målgruppen försöks bli nådd så styrs enligt Public Choice teorin både väljare 

och kandidater av sitt egenintresse. Väljaren agerar utefter sin rationalitet vilket innebär att de 

lägger sin röst åt den kandidat eller politik som bäst tillfredsställer dennes egenintresse. 

Fredrik Reinfelds övertagande som partiledare 2003 för ”Nya Moderaterna” är ett exempel 

där han strategiskt använde sig av partiets avsiktliga egenintresse för att vinna valet. För att 

bli väljarnas högst favoriserade parti bytte de riktning vilket innebar ett övertagande för 

flertalet av Socialdemokraternas hjärtefrågor samt en förnyelse av partinamnet. Denna 

handling faller väl innanför Public Choice i en representativ ekonomi att partier maximerar 

sin egennytta.  

Väljarnas åsikter ändras över tid vilket resulterar i att partierna ändras i liknande rörelser för 

att bemöta väljarna med ny politik. Under de senaste valen har partierna sammantaget närmat 
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sig mot mitten av vänster-högerskalan. Dock är det intressanta här att trots detta så har det 

samtidigt blivit en mer markant uppdelning mellan det borgliga och ”röd-gröna” blocket. 

Detta kan bero på att Socialdemokraternas och Moderaternas avstånd till varandra varit nästa 

helt oförändrat mellan 1979 till 2010, vilket i sin tur gjort att de samarbetande blockpartierna 

anpassat sig utefter dem. 

FI:s placering mellan Vänsterpartiet och Miljöpartiet stämmer överens med Hotelling-Downs 

modellantagande angående en-toppiga preferenser. Om vi har Miljöpartiet som utgångspunkt, 

har FI placerat sig till vänster om partiet. Till vänster om FI har Vänsterpartiet haft sin 

placering sedan innan FI:s uppkomst. Detta gör att Miljöpartiets väljare föredrar FI framför 

Vänsterpartiet. Ju längre åt vänster Vänsterpartiet och FI ligger från Miljöpartiet, ju sämre är 

det för Miljöpartiet. På detta sätt, genom stora väljarströmningar från de båda partierna har FI 

blivit större. Om man därefter beaktar Anthony Downs kan det innebära att FI förflyttar sig åt 

Miljöpartiets håll, vilket innebär en förflyttning mot det ideologiska centrumet.   

En annan anledning till FI:s ökade antal väljare är att partier alltid kan räkna med 

extremisternas röster, som finns på deras sida av mittenskalan. FI:s genomslag kan även 

uppfattas som att Miljöpartiet och Vänsterpartiet inte lyckades erbjuda väljarna ”rätt paket” 

under samma skede. Väljarna värderade då FI högre utefter deras egenintresse. 

 

6.5.1 Ideologierna minskar 

Konsekvensen av att politikerna påverkas av väljarbeteendet allt mer och ändrar sin politik 

mot medianväljaren gör att ideologierna gradvis försvinner. Förr påverkades man av 

folkrättsrörelser, influenser av internationella stadsstrukturer och olika demokratiska 

strukturer. Idag handlar det om en annan sorts dynamik. Ett allt mer ökat fokus ligger på att få 

fler röster. Detta stämmer väl överens med Schumpeter-Downs fundamentala analysmodell att 

partier formulerar sin politik under förutsättning att vinna valet, framför att vinna valet för att 

kunna formulera sin politik. Man har sett att det finns en relativt stadig ökning i partibytare 

mellan åren 1956-2014. I detta ständigt ökade föränderliga klimat tjänar de svenska partierna 

därmed på att förminska de ideologiska skillnaderna, då det som även Downs påstår förenklar 

för röstaren att snabbt välja parti. Dock är inte detta en långsiktigt hållbar strategi om 

partierna vill ha trogna partisympatisörer år efter år. Moderaterna tjänade på väljarnas 

uppfattning av att de och Socialdemokraterna närmat sig mitten betydligt mellan valen 2006 

och 2014. (Bildandet av alliansen och nya riktningen till ”Nya Moderaterna” kan vara 
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betydelsebara faktorer). Moderaternas väljarsiffror var historiskt höga åren 2006 till 2014 

under valresultatet i riksdagsvalen mellan 1973-2014.  

Sverigedemokraternas riksdagsentré 2010 har ändrat den politiska dynamiken på ett påtagligt 

sätt då det tvingat de andra partierna att förhålla sig till dem. Feministiskt initiativ och 

piratpartiet är andra exempel. För att inte uppstickare ska få allt för stor slagkraft och 

röstningsmängd tvingas övriga partier ta upp småpartiernas hjärtefrågor i partiprogrammet. 

Man har sett att riksdagspartierna riktat allt större fokus på immigration/ integration samt 

könsfördelnings frågor. Att det på senare år har blivit lättare för nya partibildningar att växa 

kommer troligtvis betyda att de större riksdagspartierna är tvungna att bredda sina 

partiprogram. Genom att överta småpartiernas framgångsrika sakfrågor genererar det en 

spretig partigrund där det finns risk för att riksdagspartiernas kärnfrågor kommer tappa allt 

mer fokus i framtiden.  

Genom denna avsmalning av ideologiska riktlinjer finns risk för att partilinjen blir svårare att 

skilja på. Det finns även risk för att fler identitetskriser uppstår inom partierna framöver.  

Moderaternas närmande mot mitten var på ett tydligt sätt inte hållbart för Moderaterna då 

deras partiledare avgick 2017 och benämndes som ett parti med identitetskris som inte vet vad 

de själva vill.  

 

6.5.2 Nya partier 

I Sverige har det gjorts omfattande forskning kring konfliktdimensioner. Det har diskuterats 

kring om det finns en grön dimension, xenofobisk-kosmopolitisk och vit dimension. Då det 

finns spekuleringar kring att dimensioner uppstår på grund av en försvagad vänster-höger 

konflikt gör att ”nya” partier kan ta plats i riksdagen. Valåren 1982, 1988 och 2002 placerar 

svenska folket sig själva på en vänster-högerskala som är likställda med varandra. Med andra 

ord att de är indifferenta mellan högern och vänstern. Tittar man vidare på resultaten för 

riksdagsvalen ser man att år 1988 kom Miljöpartiet över riksdagsspärren med 5,5 % av 

rösterna jämfört med tidigare valårets 1,5 % röster. Beaktar man väljarnas placeringar av 

vänster-högerdimensionen ser man att partierna år 1991 närmat sig varandra vilket kan ha 

bidragit till att Ny demokrati kom över riksdagsgränsen. Man ser även att Moderaterna närmat 

sig mitten betydligt år 2006. Detta har medfört att Sverigedemokraterna får fler röstare och 

därmed tagit sig över riksdagsspärren. Om det sker fler försvagade vänster-högerkonflikter i 

framtiden kommer det innebära att fler dimensioner inom politiken kommer tränga fram. 



	

	
	

63	

Mängden ”Övriga partier” som blivit valda i riksdagsvalet sedan 1973 har varit relativt låg 

fram till en markant ökning 1991 (från 0,7 % till 7,7 %). Sedan har en dipp kommit fram till 

ytterligare en topp 2014 som var på 4,1 %. Herfindahl indexet var historiskt lågt valåret 2014 

vilket innebär att konkurrensen mellan partierna var historiskt hög samma valår. Detta kan 

möjligen tyda på en uppgång på fler nya partier samt ökad konkurrens mellan dem. 

Vidare kan man även se samband mellan viktiga frågor i partivalen och framgången för vissa 

partier. Då Miljöpartiet kom in i riksdagen hade sakfrågan angående miljön klar majoritet 

bland folket. 1982 hade Socialdemokraterna ett historiskt högt valresultat mellan åren 1976-

2010. Vinsten kan bero på att sakfrågan som hade majoritet samma år var ”löntagarfonder”. 

Ett annat exempel är om man tittar på sakfrågorna mellan valåren 1994 till 2010. Frågorna har 

då växlat mellan ”välfärd/sjukvård” och ”sysselsättning”. Här såg Moderaterna, Centerpartiet, 

Folkpartiet och Kristdemokraterna likheter i deras värderingar kring dessa två sakfrågor. 

Detta är en av anledningarna till att Allianspartierna fick ökade framgångar under en tid. Om 

man tittar vidare på hur frågan angående integration/immigration ökat på senare år (från 5 % 

2006 till 23 % 2014) så är det en möjlig förklaring till Sverigedemokraternas snabba framväxt 

från att ha kommit över riksdagsspärren 2010 till att bli Sveriges tredje största parti 2014. Ska 

man titta vidare på vad som är viktiga partifrågor 2017 finns det två uppstickare bland de 

främsta vilket är invandring/integration samt lag och ordning. De partier som hanterar dessa 

två sakfrågor på ett bra sätt ha stora försprång mot sina konkurrenter. 

 

6.5.3 Nya koalitioner 

Partikoalitionerna i landet har haft ett flertal olika sammansättningar över tid. Att ”vänstern” 

bestod av Liberalerna och Socialdemokraterna visar på att partierna är benägna att göra stora 

förflyttningar på partiskalan. Det har också hänt i historien att vid större känsliga frågor kan 

samarbetena kastas om. Exempel på det är ATP-striden, EU frågan samt 

Sverigedemokraternas entré i riksdagen. Socialdemokraternas regeringsbildande med 

Miljöpartiet i valet 2014 stämmer väl överens med William Rikers definition minimum 

winning coaliation. Socialdemokraterna saknade majoritet i riksdagen vilket tvingade dem att 

söka samarbete med ett annat parti, vilket blev Miljöpartiet. Rikers ställningstagande 

angående pure zero-sum game går att tillämpa vid det rödgröna regeringsbildandet 2014. 

Socialdemokraterna ökade storleken av den ”förlorade” sidan vilket motsvarar Miljöpartiet, 

för att kunna få ett bättre utfall. Dock var det viktigt att Miljöpartiet förblev den ”förlorande” 
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sidan. Denna ökning i storlek fortsatte tills deras förslag i riksdagen precis gick igenom med 

en majoritet.  

Sverigedemokraternas snabbt ökande makt är intressant att beakta ut valforskningssynpunkt. 

Då Moderaterna inte ville att Sverigedemokraterna skulle få allt för mycket spelrum agerade 

de strategiskt. Public Choice antar att politikerna maximerar sina egennyttor vilket är 

konsistent med Moderaternas agerande. I början av 2017 medgav Moderaterna att de kunde 

tänka sig att förhandla med Sverigedemokraterna i enskilda frågor. Från att inte vilja 

samarbeta med Sverigedemokraterna till att svänga helt är en avsiktlig strategi för att 

maximera partiets egennytta. 

 

6.5.4 Mer åsiktsröstning  

Att Sverige har en har en hög frekvens av ideologisk vänster-högerröstning är något som 

kommer fortsätta. Dock har man upptäckt att åsiktsröstningen har ökat mer senaste 10-20 

åren. Detta har tydliga effekter på valresultatet, vilket tvingar partierna att förhålla sig till 

väljarnas åsikter allt mer. Är åsikten lagd starkt år vänster eller höger kommer konkurrenten 

till denna sida få det problematiskt att förhålla sig till denna åsikt. Även om åsiktsröstning ses 

som något positivt från en demokratisk-normativ synvinkel så kan det vara problematiskt i 

längden. Väljarnas självuppfattning är inte alltid överensstämmande med verkligheten. 

Antaganden som görs i Public Choice är att väljarna är rationellt okunniga. En kombination 

av att vissa politiker har en oförmåga att förstå hur ekonomi fungerar och väljarnas 

begränsade information gör att felaktiga beslut kan göras som är skadliga för ekonomin.  

Partiet Feministiskt initiativs huvudfokus är på deras fråga angående könsmakts-fördelningen. 

Ett friskt vågat beslut av Socialdemokraterna, 2014 års regeringsparti, är att kalla sig 

”feministisk regering”. Detta är ett exempel på partiers inverkan att påverka andra partiers 

valprogram.  

Att SD i Novus mätningar var Sveriges näst största parti år 2017 är ett annat exempel på 

åsiktsriktning. SD skildras som ett missnöjesparti framför att det enbart är rasister som röstar 

på partiet. Anledningen till att SD vunnit så många röster på sin sakfråga kan vara för att 

befolkningen har starka åsikter kring immigration/integration samtidigt som resterande 

riksdagspartier under många år tystat ner frågan.  
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Att partierna måste förhålla sig till väljarnas åsikter allt mer kan möjligtvis bidra till lösare 

samt spretigare partiplattformar. Detta kan i sin tur göra att väljarna agerar ännu starkare efter 

sitt egenintresse vilket får en följd av ökat antal partibytare. Mellan åren 1956 till 1985 har 

antalet partibytare i en långsam takt ökat uppåt. Sedan 1988 till 2010 har man sett en ännu 

större ökning jämfört med tidigare år, vilket kan ha ett samband med den ökade 

åsiktsröstningen. 

 

7 SLUTSATS 
Syftet med uppsatsen var att beskriva hur förändringarna skett i partiernas politiska program. 

Det uträknade HHI uppvisar resultatet att partiernas marknadsandelar blivit mindre över tid 

vilket innebär högre konkurrens mellan partierna. Partiernas röstningsanhängare har blivit 

färre vilket återspeglas i den ökade väljarrörligheten över tid. Denna ökade skara av 

partibytare kan vara anledningen till ökningen av partiförflyttningar. Partierna agerar allt mer 

utefter medianväljaren. Det innebär att medianväljarens ändrade åsikter gör att partierna 

strategiskt följer med i de ändringarna för att senare fånga upp väljarna. Ökad konkurrens 

mellan partierna kan relateras till Downs antagande av ”den fundamentala hypotesen av 

modellen”. Allt mer fokus ligger på att identifiera medianväljaren och förflytta 

partiprogrammen mot denne. I ett demokratiskt samhälle bör man istället fokusera på att stå 

för sina hjärtefrågor och hålla fast vid sin ideologi. Enligt ett av antagandena som görs i 

Public Choice har väljarna begränsad information vilket gör att väljarna är rationellt 

okunniga. Detta är en av anledningarna att politikernas beroende av medianväljaren kan bli 

skadligt för ekonomin. Den ökade konkurrensen mellan riksdagspartierna och nischade 

småpartier gör att befolkningen behöver hjälp att förstå den politiska dynamiken som ständigt 

är i förändring.  

Det har i arbetet konstateras att medianväljarmodellen är ett hjälpmedel för att analysera 

förändringen i partiernas förflyttningar och hur partierna förhåller sig till varandra. Dock 

utifrån syftet är modellen inte tillräckligt beskrivande hur partiernas partiprogram förändrats. 

Utgångspunkten för partierna är att stå närmare medianväljaren än sina motståndare. Detta gör 

att fokus läggs på förhållandet till andra istället för på utvecklingen av partiets egen politik. 

Gällande Hotellingmodellen där partier utgår från den enskilda individens åsikt istället för 

medianväljaren så är det lättare i denna modell att beskriva hur partierna hoppat över varandra 

och bytt plats eller närmat sig enskilda partier. Utifrån arbetets syfte så är Hotellingmodellen 
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beskrivande för Sveriges politiska partiers förflyttningar då skalan visar hur partierna förhåller 

sig till individens åsikt. Däremot beskriver modellen inte partiernas politiska förflyttningar 

utefter deras partiprogram.  

Medianväljarmodellen beskriver att medianväljaren står för de åsikter som de flesta väljare 

ställer sig bakom, där av riktar sig partierna mot den definierade medianväljaren, medan i 

Hotellingmodellen beskrivs hur partierna förhåller sig direkt till individens åsikt.  

En stor del av analysen har lagts på att ta reda på vilka faktorer som påverkat hur partierna 

förändrat sin politik. Arbetet har konstaterat att huvudfaktorn är partiernas beroende av 

väljarnas åsikter. Genom att beakta tidigare valhistorik och valforskning kan man se samband 

eller incitament till hur det möjligtvis kan se ut i framtiden. I arbetet har det spekulerats kring 

minskande ideologier, nya partier, nya koalitioner och mer åsiktsröstning. Om det fortsätter i 

denna riktning så kan det bli allt mer problematiskt att använda sig av medianväljarteoremet 

och Hotellingmodellen med syftet att förklara förändringarna i partiprogrammen. Arbetets 

diskussioner påvisar en ständigt föränderlig spelplattform för partierna, vilket kräver ständig 

uppdatering och utveckling av valforskning för att hänga med i förändringarna.  
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