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Förord 
 

Det är med stor glädje och stolthet jag nu kan konstatera att jag gjort min sista uppsatsinlämning 

på Karlstads universitet. Uppsatsens skrivprocess har som väntat intensifierats under de sista 

veckorna. Därför känns det nu extra skönt att kunna påbörja det nya decenniet med ett färdigt 

examensarbete och en kandidatexamen i statsvetenskap. Jag har under resans gång stött på 

många prövningar. Prövningar som har hjälpt mig erhålla nya kunskaper och kvaliteter för 

framtida forskningsarbeten. Lärdomarna jag erhållit härifrån hoppas jag kunna ta med mig i 

mitt framtida liv och yrkeskarriär. Med examensarbetet i mål vill jag först och främst rikta ett 

stort tack till min handledare, Lina M. Eriksson, som varit en ett starkt stöd och en formidabel 

pådrivare under dessa hektiska veckor. Jag vill även tacka nära och kära för att ni trott och 

stöttat mig hela vägen, ingen nämnd ingen glömd.  

 

Max Blomberg 

 

Karlstad  
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Abstract 
 
The wildfires of 2018 became one of the most extensive in Sweden’s modern history. The 

Värmland region was with its forested landscape and highly important forest industry one of 

the most affected regions in Mid-Sweden. The burnt area had a total range of over 600 square 

miles corresponding approximately 850 fully sized football fields. Within the scientific 

literature there haven’t been any former studies on how wildfires affect the retrospective voting 

mechanism in a representative democracy. The theory of retrospective voting is found under 

the assumption that voters base their vote on the incumbent’s performance. In the context of 

natural disasters, voters can choose whether to reward or punish the incumbent for its crisis 

response. Previous research has empirically proven that crisis response, in event of a natural 

disaster, can be a crucial element for the outcome of a general election. The purpose of this 

study has been to investigate if there was a punishment effect on the incumbent party, the Social 

Democrats, for their crisis response in the Swedish national and local election of 2018 (in the 

Värmland region). Voters living in more fire-affected municipalities in Värmland is expecting 

to generate a larger punishment effect than of voters from less effected municipalities. To 

measure the potential punishment effect individual data from the SOM-institute’s” 

Värmlandsundersökning” from 2014 and 2018 has been used to identify a change between the 

two elections. The methodological approach of this study is a natural experiment as the wild 

fires were randomized over the region and therefore is expecting to create a variation. To be 

able to measure a potential difference a multivariate OLS regression analysis with robust 

standard errors has been used. The result of the study shows no significant punishment effect 

in the support for the Social Democrats, neither on a national nor on a local level. The voters 

are rather neutral to the incumbent’s crisis response. One implication of the study is that the 

support for the Social democrats in the local election follows the trend of former research. The 

overall conclusion is that the voters in the Värmland region don’t appear to have adopted an 

equally critical attitude towards the government’s crisis management as the media and the 

political opposition.  

 
Keywords: Wildfires; Värmland, voting behavior, natural experiment, retrospective voting, 

The Social Democrats, multivariate OLS regression analysis with robust standard errors. 
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1. Inledning 
 

”You need two things to be successful … you need rain in the north and a strong 

economy, and there is nothing you can do about either of one.”  (Authors own 

translation). 

 

(”För att bli framgångsrik behöver du två saker … regn i norr och en stark ekonomi, 

och du kan inte påverka någon av dem)” -Gray Davis, 2003 

  

Påståendet ovan uttalades utav Kaliforniens Guvernör 1999–2003, Gray Davis, som ett råd till 

sin efterträdare, Arnold Schwarzenegger, i samband med guvernörsvalen i Kalifornien 2003. 

Uttalandet åskådliggör de tuffa utmaningar som politiker ställs inför vid en lågkonjunktur eller 

extrema väderförhållanden. Till skillnad från ekonomiska konjunkturer är naturkatastrofer 

fenomen som ligger helt utanför mänsklighetens kontroll. Följaktligen är händelser orsakade 

av naturen inget som politiker vanligtvis kan hållas ansvariga för. Däremot kan den 

krishantering och de reaktioner som följer av extrema naturföreteelser vara något som kan 

påverkas av den mänskliga faktorn och i synnerhet av den politiska makten (Eriksson 2017:22). 

Insatser och ageranden från folkvalda politiker kan således påverka opinionen hos väljare, 

vilket är vad denna uppsats handlar om.  

 

Under sommaren år 2018 drabbades Sverige av exceptionellt många skogsbränder. Händelsen 

skulle i efterhand komma att klassas som den mest extensiva i Sveriges moderna historia (SOU 

2019:6 s. 13). Bränderna föranleddes av ett väderläge med höga temperaturer i kombination 

med torrt underlag i skog och mark, vilket på flera håll medförde extrema brandrisker (MSB, 

Krisinfobloggen, 2018). Den rekordhetta som uppmättes på många platser under 

sommarmånaderna påvisade en minst två gradig värmeökning över det normala för hela region 

Värmland. Juli var den månad som gav den mest långvariga hettan och bidrog till de mest 

omfattande skogsbränderna, huvudsakligen i mellersta Sverige. Nederbörden för årstiden avvek 

också från det normala och på många håll präglades områden av svår torka (SMHI, 2019).  I 

medeltal (räknat från 1900-talet och framåt) uppgår vanligtvis skogsbränder i Sverige till ett 

par tusen hektar skog per år, med undantag för vissa toppnoteringar. Under 2018 tiodubblades 

den siffran då uppskattningsvis 25 000 hektar skog brann (SOU 2019:6 s. 13 & 43). Många 

regioner och kommuner blev allvarligt drabbade av brändernas härjningar.  Region Värmland 

var med sitt skogbeklädda landskap bland de regioner som fick hårdast efterverkningar. De 

värmländska kommunerna Hagfors och Kristinehamn var bland de elva svenska kommuner där 

mest skog brann, totalt dryga 250 respektive 200 hektar skog (SVT, 2019). I mellersta Sverige 

var Värmlands skogsareal hårdast drabbad efter region Dalarna och region Hälsingland med 

sammanlagt 17 bränder på en yta av ca 0,5 hektar (Skogsstyrelsen, skogsskaderapport 2019). 

Enligt myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) brann det på en yta om drygt 600 

hektar bara under perioden maj-augusti 2018. Det motsvarar ytan för cirka 850 fotbollsplaner.  

 

Teorin om retrospektiv röstning erbjuder förklaringsmodeller som anger att väljares 

röstningsbeteende i demokratiska val påverkas av hur det sittande politiska styret i ett land har 

presterat under den gångna mandatperioden. Det kan röra nationella, ekonomiska förhållanden 

och arbetslöshetsnivåer, men också ageranden och handlingskraft i händelse av en allvarlig 

naturkatastrof (Healy 2010:1-2). Politiskt ansvarsutkrävande är en av demokratins grundstenar. 

Hela den moderna representativa demokratimodellen är ett system vars fundament underbyggs 

av att medborgare kan hålla det politiska styret ansvariga inför sina handlingar (Schmitter & 

Karl, 1991:76). Tidigare forskning, såväl nationell som internationell, har kunnat visa att väljare 

i händelse av en naturkatastrof tenderar att rösta utifrån hur regeringen har presterat i samband 



 2 

med katastrofen (Healy 2010, Eriksson 2017, Bechtel & Hainmueller 2011). Exempelvis 

uppskattar en svenskt studie från 2015 att den dåvarande Socialdemokratiska regeringen 

tappade cirka 3.8%-enheter i riksdagsvalet år 2006 till följd av dålig krishantering efter stormen 

Gudrun. Detta hade en substantiell inverkan på det historiska regeringsskifte som följde av valet 

(Eriksson 2015:140). Forskningsfältet har emellertid främst bedrivits i USA, men har aldrig 

undersökt skogsbränders påverkan på den retrospektiva röstningsmekanismen. Detta skapar en 

kunskapslucka och underlag för att undersöka fenomenet utifrån 2018 års skogsbränder och 

skapar ett mått för hur människor uppfattade regeringens krishantering.  

 

Sverige blev erbjudna stora hjälpinsatser från hela Europa för att komma till bukt med 

bränderna 2018. EU-kommissionen menade att hjälpinsatsen under sommaren var den dittills 

mest omfattande i EU:s historia. Detta efter att flertalet brandflyg, brandmän och annan 

assistans hämtades in från bl. Frankrike, Polen, Tyskland och Italien (Dagens Industri/TT, 

2018). Bränderna drabbade den svenska skogsnäringen hårt och blev under sommaren en 

nationell följetong. Många väljare runt om i Sverige följde utvecklingen med stor ängslighet. 

Som en reaktion på det kritiska läget delegerade den socialdemokratiskt ledda regeringen i 

slutet av augusti 2018 till Skogsstyrelsen att föreslå lämplig kompensation för de skogsbruk 

som drabbats av skador och kostnader till följd av bränderna. Kompensationen ingick i ett 

statligt stödpaket som avsåg att ge skogsägare ekonomisk ersättning för bränderna under 

förutsättning att kostnaderna inte kunde täckas av ersättning från försäkringsbolagen.  

Stödpaketet avsåg initialt 110 miljoner kronor och fattades i enlighet med EU:s regelverk om 

statsstöd (Näringsdepartementet, 2018). Regeringens initiativ var säkerligen välkommet för 

många av de skogsägare som var i akut behov av statliga medel för att täcka de kostnader som 

bränderna gett upphov till.  

 

Den allmänna opinionen påverkades också av den snabba händelseutvecklingen och många 

väljare i brändernas närområden blev oroliga när hem och ekonomiska värden hotades. I den 

skogsbrandutredning som följde av sommarens bränder kritiserades ansvariga myndigheter för 

de många brister som uppdagats i samordningen av gemensamma resurser och det operativa 

släckningsarbetet (SOU 2019:7, s. 13-20). Media och oppositionen var även tidigt ute och 

kritiserade regeringens otillräckliga brandberedskap. Ett av de oppositionspartier som gick ut 

med förslag på förändring var Centerpartiet. De menade att ett eget nationellt 

flygsläckningsarbete skulle vara bättre än de europeiska insatser som fanns till hands (SVT, 

2018). Den centerpartistiske riksdagsledamoten, Daniel Bäckström, skickade i juni 2018 en 

skriftlig fråga till den dåvarande civilministern, Mikael Damberg (S). Bäckström gav i 

skrivelsen stark kritik till Sveriges krisberedskap och regeringens ageranden och menade att 

landet inte var tillräckligt rustad för att hantera situationen. Den bristande beredskapen var ett 

pris som svenska skogsägare och enskilda näringsidkare istället fick betala (Skriftlig fråga 

2018/19:792).  

 

Skogens betydelse för region Värmland ska inte underskattas med en uppskattad 

skogsmarksareal på ca. 1,3 miljoner hektar. Skogsmarken ägs dessutom till 60% av 20 800 

privata skogsägare (Skogsstyrelsen). Skogsindustrins starka prägel på det regionala näringslivet 

i Värmland illustreras även av att 24% av regionens industriarbetare är verksamma inom 

skogsindustrin. Det är en siffra som enbart överskuggas av Västernorrland. Därutöver 

härstammar var sjätte kartongförpackning med flytande innehåll i världen från den värmländska 

skogen (Varmland.se).  

 

Den lokala variationen mellan Värmlands 16 kommuner var stor. Hagfors och Kristinehamn 

kommun, hade som tidigare nämnt, långtgående problem med sina bränder. Andra kommuner 
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som Munkfors och Sunne var emellertid nästan helt förskonade från bränder (MSB, 2019). 

Denna variation skapar förutsättning att undersöka skillnader i väljarbeteende efter hur utsatt 

väljarens kommun var av bränderna. Dessutom skapar den slumpade variationen en chans att 

metodologisk undersöka fenomenet utifrån ett naturligt experimentupplägg (mer om detta i 

kapitel 4. Design: ett naturligt experiment). Eftersom undersökningen baseras på retrospektiv 

teoribildning kan även olika hypoteser formas efter huruvida stödet för Socialdemokraterna 

förändrades och varierade mellan kommunerna till följd av bränderna. Detta utifrån hur 

Socialdemokraterna agerade på lokal och nationell nivå, men även vilka åtgärder som vidtogs 

under perioden.  

 

Studier på skogsbränders retrospektiva röstningseffekter har inte tidigare bedrivits i någon 

större omfattning. I synnerhet inte på parlamentariska valsystem som i Sverige. Detta möjliggör 

en härledning av deduktiva observationssatser för att pröva teorins riktighet. Att exogena 

händelser kan leda till retrospektiv röstning, och därmed svängningar i opinionen, har bekräftat 

av flertalet tidigare studier (t.ex. Achen & Bartels 2004, Bechtel & Hainmueller 2011, Eriksson 

2017), vilket ger denna uppsats goda förutsättningar att undersöka skogsbrändernas påverkan i 

region Värmland utifrån samma teoretiska referensram. Studien är även viktigt för att förstå hur 

människor ser på naturkatastrofer. 
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Figur 1. Figuren visar skogsbrändernas geografiska fördelning i region Värmland (Värmlands 

län). Som kartan illustrerar så syns tydligt att bränderna (rödmarkerade) kan anses 

slumpmässigt utspridda över regionen. Det är just denna geografiska fördelning som är av 

avsevärd metodologisk vikt för uppsatsens genomförande då den möjliggör ett naturligt 

experimentupplägg. Vad som menas med ett naturligt experiment och varför det är fördelaktigt 

för undersökningen förklaras grundligt i kapitel 4. Design: ett naturligt experiment. 
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1.1. Syftesformulering och tillhörande frågeställningar 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka retrospektiva effekter de värmländska skogbränderna 

hade för stödet av Socialdemokraterna i riksdagsvalet och kommunvalet 2018. För att mäta 

eventuella bestraffningseffekter mäts förändringen genom individ-data från 2014 och 2018 

utifrån parametern hur hårt branddrabbad respektive kommun var. Undersökningen ska således 

ge svar på om väljare i svårt drabbade kommuner, i större utsträckning, straffade 

Socialdemokraterna för deras otillräckliga krishantering. Varför explicit dessa två val har 

selekterats är dels därför att tidigare forskning har kunnat se en bestraffningseffekt på nationell 

nivå. Samma mönster har i de flesta fall inte kunnat mätas på lokal nivå (se bl. Howell & Berry 

2007, Reeves & Gasper 2011). Det tåls emellertid ändå att undersöka kommunvalet då 

kommunerna utgjorde viktiga aktörer i krisberedskapen, samordningen och släckningsarbetet 

(SOU 2019:6, s.51-53). Uppsatsen avser således att ge svar på följande frågeställningar:  

 

1. Har stödet för Socialdemokraterna minskat mellan riksdagsvalen 2014 och 2018 och kan 

förändringen förklaras av retrospektiv röstning efter skogsbränderna 2018?  

 

2. Finns det en liknande bestraffningseffekt för Socialdemokraterna i kommunvalet 2018? 

 

1.2. Avgränsningar 
 

Denna uppsats avser att genom ett naturligt experimentupplägg undersöka om det uppstod 

några retrospektiva bestraffningseffekter i stödet för Socialdemokraterna i riksdagsvalet och 

kommunvalet 2018. Varför Värmland valts ut som lämplig avgränsning är dels p.g.a. den 

övergripliga individ-data som samlats in av SOM-institutet och som baseras på 

värmlänningarnas åsikter och attityder efter valet 2018. Värmlands väljare har även bedömts 

som ett lämpligt studieobjekt eftersom regionen drabbades relativt hårt av bränderna. Det fanns 

även stora variationer över regionen, vilket öppnar upp för möjligheten att undersöka om graden 

av utsatthet kan ha påverkat vissa kommuninvånare att straffa regeringen mer än andra utifrån 

hur branddrabbad deras kommun var. Vidare ger SOM-data en mer detaljerad beskrivning över 

retrospektivt väljarbeteende i Värmland än vad en nationell undersökning kunnat göra eftersom 

den gör ett större urval för hela regionen.  

 

1.3. Disposition 
 

Denna uppsats är disponerad i åtta kapitel. I det första kapitlet introduceras ämnet och det 

redogörs för uppsatsens syfte. Här formuleras även den vetenskapliga problembild som ligger 

till grund för uppsatsen. I det andra kapitlet presenteras det teoretiska ramverket och den 

teoribildning för politiskt ansvarsutkrävande som ligger till grund för retrospektiv röstning. 

Kapitlet behandlar även teorins relevans för uppsatsens frågeställning. Det tredje kapitlet 

redogör för tidigare studier som bedrivits inom retrospektiv valforskning i överlag, men med 

särskild betoning på naturkatastrofer. I det fjärde kapitlet presenteras den metodologiska 

referensramen med utgångspunkt i naturliga experiment och multivariat OLS 

regressionsanalys. Här beskrivs även de eventuella validitets- och reliabilitetsproblem som kan 

infalla vid användning av kvantitativa metoder. I det femte kapitlet berörs det valda materialet 

och hur data har använts för att finna en operationell indikator. Det redogörs även för vilka 

variabler som ligger till grund för studien och hur dessa har använts för att kunna mäta det 

observerade fenomenet. I det sjätte kapitlet presenteras uppsatsens resultat som sedan följs av 

en analys på de frågeställningar och syfte som förevisats i uppsatsen inledning. Kapitlet 
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innehåller även en problematisering av uppsatsens metodologiska ansats och det resultat som 

den genererat. Det sjunde och sista kapitlet behandlar uppsatsens generella slutsatser.  
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2. Teori: Retrospektiv röstning 
 

Det finns ett flertal framstående teorier inom statsvetenskaplig valforskning som förklarar 

beteende- och röstningsmönster i demokratiska val på aggregerad nivå. En av de mest 

framträdande teoribildningarna de senaste decennierna är retrospektiv röstning. Den innebär att 

väljare i representativa demokratier röstar utifrån hur det politiska styret har presterat under den 

gångna mandatperioden (Key 1966:150). Med andra ord går det att säga att retrospektiv 

röstning handlar om väljarnas förmåga att utkräva ansvar hos partier och folkvalda i 

maktställning. Väljaren kommer således att grunda sin röst i valet på den förda politiken och 

därefter belöna eller bestraffa den sittande regeringen på basis av prestation. Om regeringen har 

varvat en förmånlig politik med goda prestationer i väljarens ögon kommer de belönas genom 

röstsedeln. Vid ett motsatt scenario tenderar väljaren istället att straffa regeringen genom att 

lägga sin röst på oppositionen (Kramer, 1971:134).  

 

Trots att det ibland kan framstå som att väljare röstar slumpmässigt menar Key (1966:7-8) att 

väljare inte ska behandlas som idioter utan snarare som rationella individer med förmåga att 

göra genomtänkta val. Hur en väljare röstar baseras enligt Key på bl.a. intressen för olika 

policys, regeringens prestation under mandatperioden samt utifrån kandidatens personliga 

attribut och egenskaper. Tillsammans med andra studier i väljarbeteende har Key lagt grunden 

för det forskningsfält inom valforskning som idag kallas retrospektiv röstning. Teorin har 

bidragit till flera intressanta empiriska upptäckter och dagens forskning fortsätter idag alltjämt 

att producera ny kunskap om väljarbeteende och röstningsmönster. Achen och Bartels (2004:2) 

så långt som att mena att:   

 

”The theory of retrospective voting provides the most compelling account we have of the 

relationship between leaders and citizens in democratic political systems.” 

 

Inom demokratier så kan den grundläggande strukturen för representativa institutioner delas in 

i tre avgörande delar. För det första tillsätts styret genom demokratiska val. För det andra svarar 

styret och politikerna inför väljarna och för det tredje är politikerna starkt påverkade av 

periodiska val (Manin, m.fl., 1999:3). Manin (1999:8-12) skriver att politisk representation 

bygger på förhållandet mellan intresse och utfall där policyprocessen kan illustreras av 

mottaglighet och ansvarsutkrävande hos det sittande styret. För att politiker ska erhålla mandat 

ska de bedömas vara mottagliga inför väljarnas viljor och intressen. Dessa intressen fångas upp 

från opinionsundersökningar eller direkta aktioner från allmänheten genom demonstrationer 

och olika kampanjer. Om politikerna sedermera tilldelas mandat av väljarna kommer de 

bedömas utifrån hur de lyckats implementera de signalerade förslagen. Beroende på utfallet kan 

väljarna agera genom att antingen straffa eller belöna det sittande styret i nästkommande val. 

Denna företeelse betecknas som en ”ansvarsutkrävande mekanism” och är en systematisk 

beskrivning av utfallet från styrets handlingar och de sanktioner som väljarna kan ta till i 

samband med val. Schmitter och Karl (1991:76) menar att hela den moderna representativa 

demokratin är ett system vars fundament underbyggs av att medborgare kan hålla det politiska 

styret ansvariga inför sina handlingar.  

 

Medborgarna väljer alltså att signalera sin vilja genom röstsedeln och röstar utifrån hur de anser 

att prestationen varit den gångna mandatperioden. Med andra ord är det viktigt för styret att 

vara mottagligt och beredda att implementera förslag som kommer väljarna till gagn. 

Konsekvensen av svikna löften kan annars bli retrospektiv röstning där styret riskerar att 

straffas för sin oförmåga att företräda väljarnas intressen. Samtidigt ska det tilläggas att 
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politiska mandat inte ska betraktas som rena instruktioner för politikerna att följa. Snarare ska 

de ses som en signalering över väljarnas preferenser (Manin, m.fl., 1998:8-12). 

 

3.1. Ansvarsutkrävande och principal-agent-dilemmat 
  

Väljarnas möjlighet till politiskt ansvarutkrävande återfinns i alla moderna demokratier, om än 

i olika institutionella former. I representativa, storskaliga politiska system delegerar väljarna 

den beslutande makten till politikerna. Skälet till varför väljarna frivilligt lämnar över 

beslutsfattandet i händerna på politikerna beror enligt Strom (2003:56-58) på att de vill ha ett 

styre som uppfyller kravet på bra ledning. Kompetens och kapacitet är andra centrala skäl till 

delegering liksom strävan efter kollektiva beslut utifrån gemensamma preferenser. Kedjan av 

delegation går alltså ut på att politiska beslut överlämnas från väljare till politiker att avgöra. 

Politikerna fungerar då som en förlängd arm som tilldelats makt att agera i väljarens namn och 

ställning. Detta teoretiska ramverk kallas för principal-agent-dilemmat och utgör den teoretiska 

grunden för retrospektiv röstning. Den är även ett kraftfullt instrument i politiska analyser för 

att bl.a. förklara effekter bakom politisk delegering (Strom, m.fl., 2003:59). Med ´principal` 

avses väljare och med ´agent` den person, kandidat eller parti som väljarna delegerat makt till 

genom röstsedeln.  

 

Delegering kan tidvis medföra bekymmer i form av en s.k. delegeringsförlust, vilket inträffar 

när en politiker agerar i motsats till hur hans eller hennes väljare skulle agera. Förenklat kan 

det förklaras med att om väljarnas intressen speglar politikerns agerande är förlusten och 

skillnaden obefintlig. Men om politikern agerar i motsats uppstår ett gap mellan det bästa 

möjliga utfallet för väljarna (ingen delegeringsförlust) och konsekvensen (förlusten) som 

politikerns agerande genererar. Det finns två kriterier som måste uppfyllas för 

delegeringsförlust och som ofta infaller samtidigt. För det första måste det finnas någon form 

av meningsskiljaktighet eller intressedivergens mellan väljaren och politikern. För det andra 

kan inte väljaren ha fullständig insyn och information kring politikerns ageranden (Strom 

2003:61-62). I detta fall kan det uppstå en divergens över hur väljare och politiker ser på 

behovet av en omfattande krisberedskap, men även på skogsnäringens betydelse för regionen.  

 

De folkvalda politikernas intresse behöver alltså inte nödvändigtvis vara kompatibelt med 

väljarnas. I ett sådant scenario förbiser politikern väljarnas intressen för att gagna sitt egna, 

vilket medför en moralisk risk. Den moraliska risken visar sig vanligtvis när politikern är tillsatt 

och då har incitament och möjligheter att oförmärkt handla i motsats till sina väljares intressen.  

Väljarnas makt att agera i händelse av delegeringsförlust är genom politiskt ansvarsutkrävande. 

Ansvarsutkrävandet innebär rätten att utkräva information av den folkvalde agenten, men även 

förmågan att utdela sanktioner (Strom 2003:62). 

 

Det finns två typer av funktioner för ansvarsutkrävande: horisontellt respektive vertikalt 

ansvarsutkrävande (Eriksson 2017:23-24). Dessa kan användas för att möta de eventuella 

problem som principal-agent-dilemmat skapar. Den horisontella styrs av den institutionella 

designen medan den vertikala ges genom retrospektiv röstning. För att förtydliga distinktionen 

mellan de båda går det att säga att det horisontella ansvarsutkrävandet äger rum mellan val. Den 

institutionella designen ser i regel olika ut mellan t.ex. parlamentariska system och 

presidentssystem. Sverige har ett parlamentariskt styrelseskick, vilket kännetecknas av en rak 

hierarki med indirekt delegering och med en ansvarsutkrävande funktion som gör det möjligt 

för en majoritet i parlamentet att rikta missförtroendeförklaring mot statsministern och 

statsråden. Makten är dessutom uppdelad mellan olika myndigheter på nationell, regional och 

lokal nivå, vilket även ställer krav på ansvar mellan olika nivåer av styret. Detta är en särdeles 
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viktig aspekt för horisontellt ansvarsutkrävande. I övrigt baseras främst horisontellt 

ansvarsutkrävande på övervakning, utredningar och institutionell kontroll. Det vertikala 

ansvarsutkrävandet (som ligger till grund för denna uppsats) innebär att väljaren gör 

retrospektiva utvärderingar över hur politikern har agerat under föregående mandatperiod. Val 

är en central del i retrospektiv röstning där väljaren kan utkräva ansvar från det sittande styret 

och således har möjligheten att rösta för förändring (Strom 2003, refererad i Eriksson 2017:24).  

Den har även funktionen att hålla det sittande styret motiverade och handlingskraftiga i 

händelse av nya och oväntade händelser mellan valen för att undvika de negativa följderna av 

retrospektiv röstning (Ferejohn 1986:7). 

 

3.2. Prospektiv och- retrospektiv röstning. 
 

Prospektiv röstning har en lång bakgrund inom valforskning och upptäcktes först av Downs 

(1957, refererad i Eriksson 2017:25) som med teorin utgick från ett perspektiv av den rationella 

valstrategin. Med det menade Downs att väljare tenderar att rösta utifrån ett egenintresse där 

röstsedeln ska generera maximal nytta. Alltså kommer väljare, enligt Downs beräkningar, att 

rösta efter vad som kan ge dem mest nytta framöver. Den prospektiva modellen, även kallad 

Responsible party model, baseras utifrån tanken att väljare i störst utsträckning hänför sin röst 

efter de framåtblickande, prospektiva, förslag som presenteras (SOU 1999:64, s. 38-39). 

Holmberg (1999:38-39) hävdar att det inte per automatik är tidigare händelser som påverkar 

väljarnas bedömning utan att den likaledes påverkas av framtida förväntningar i form av 

vallöften och andra politiska initiativ. Dessa löften utgår ofta från de partier som inte suttit i 

regeringsställning under tidigvarande mandatperiod och således inte kan bedömas utifrån 

prestation på samma villkor. Vidare menar Holmberg, i enlighet med Responsible party model, 

att framåtblickande (prospektiva) bedömningar är starkare kopplat till röstningen än de 

tillbakablickande (retrospektiva).  

 

Distinktionen mellan pro- och retrospektiv teoribildning behöver inte nödvändigtvis vara 

väsensskild, båda kan samexistera och påverka väljarna på olika sätt i val (Eriksson 2017:25). 

Fearon (1999:55-58) räknar upp fyra faktorer som förklarar hur väljaren skiljer mellan bra 

respektive sämre kandidater, vilket innefattar både pro- som retrospektiva mått. Den första är 

att väljaren bedömer utifrån den nuvarande politikerns prestation och huruvida väljaren 

upplever sig ha fått ett bättre eller sämre samhälle sedan förra valet. Den andra rör de förslag 

och policys som politikern bedrivit och hur denne har röstat under sin tid vid makten. Den tredje 

berör den personliga karaktären såsom allmänt uppförande, livshistoria, medias bild och 

grupptillhörighet inom partiet. Den fjärde och sista och den som kanske är mest relevant för 

prospektiv röstning är vilka förslag och idéer politikern stöttar i sin valkampanj inför valet.  

 

En fördel med retrospektiv röstning som teoretisk referensram är att den öppnar upp för 

möjligheten att undersöka väljarnas bedömning av regeringens prestationer under och efter 

brandkatastrofen i Sverige sommaren 2018. Skogsbränderna i region Värmland härjade 

huvudsakligen under sommarmånaderna inför riksdagsvalet 2018. Magnituden av bränderna 

var svåra att uppskatta och därför var det också svårt för myndigheterna att dokumentera hur 

mycket som faktiskt hade brunnit. Prospektiv röstning skulle utifrån omständigheterna kunna 

vara en faktor som påverkade valet i viss riktning. Samtidigt förefaller tidslinjen vara alltför 

snäv för att några storskaliga vallöften skulle kunna framföras i samband med valet 2018. .  

Dessutom är naturkatastrofer ofta oförutsägbara och därför är preventiva insatser sällan något 

som placeras högt upp på valkampanjernas prioriteringslista Eriksson (2017:25-26). Det går 

dock inte att helt utesluta dess betydelse om de inträffar nära inpå ett val, liksom skogsbränderna 

2018.  
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En nackdel med retrospektiv röstning är att väljarna många gånger har otillräcklig information 

och därför inte kan skapa sig en rättvis helhetsbild av det sittande styret. Det kan medföra 

konsekvensen att styret ökar sina chanser att bli omvald på grundval av otillräcklig information. 

Dessutom kan brist på information och insyn resultera i att det sittande styret endast gör precis 

vad som krävs för att behålla sin plats vid makten. Det motsatta förhållandet är givetvis också 

en möjlighet, där väljarna bestraffar styret p.g.a. att de inte känner till de åtgärder som faktiskt 

vidtagits (Manin 1999:10-17). I fallet med skogsbränderna kan båda scenariona vara tänkbara 

alternativ. Media rapporterade en strid ström av information och utmaningar med det pågående 

släckningsarbetet. Samtidigt var riksdagen och många berörda myndigheter decimerade p.g.a 

semester under stora delar av perioden, vilket kan ha medfört en snävare informationskedja om 

de resurser och beredskapsplaner som användes. För att summera det hela är det väljarens 

uppfattning som är avgörande för retrospektiv röstning och inte huruvida styrets ageranden är 

representativt. I slutändan bygger teorin på demokratiska val som den mekanism via vilken 

väljarna kan utkräva ansvar från det sittande styret (Eriksson 2017:27). 
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3. Tidigare forskning 
 

Hypotesen om den retrospektiva röstningsmodellen har med tiden tilldelats en viktig roll för att 

på aggregerad nivå empiriskt undersöka politiska fenomen. Forskningen har huvudsakligen 

siktat på att förstå och förklara varför väljare röstar som de gör. Empiriskt kännetecknas 

forskningen särskilt av två element. Den första är att det oftast är politiska makthavare på 

nationell nivå som får ta de stora konsekvenserna av retrospektiv röstning, medan de lokala 

politikerna slipper undan. Den andra är att forskningen huvudsakligen är koncentrerad till att 

undersöka tillväxt och utveckling av den inhemska ekonomin. Primärt har den empiriska 

forskning som bedrivits på området utgått från hur de senaste förändringarna i arbetslöshet och 

inflation påverkar huruvida väljaren kommer rösta för- eller emot det sittande politiska styret 

(Howell & Berry, 2007:844). Modellen har även uttryckts som en av de enklaste modellerna 

för att förklara väljarbeteenden och pröva hypoteser som sedan kan appliceras på mer 

avancerade teorier kring politisk-ekonomiska förhållanden. Teorin har också öppnat upp 

möjligheten att empiriskt jämföra resultat i olika studier och upptäcka nya modeller och 

metoder inom statsvetenskaplig forskning (Kiwiet & Rivers, 1984:370).  

 

För att konkretisera hur retrospektiv röstning fungerar går det förenklat att sammanfatta som en 

utvärdering där väljaren antingen stöttar eller straffar det sittande styret beroende på hur 

ekonomin i landet och den egna plånboken uppfattas. Detta val baseras i huvudsak utifrån de 

ekonomiska fluktuationer som präglat den mandatperiod partiet eller kandidaten har varit i 

sittande ställning (Kramer, 1971:140-41). Nyare studier av bl.a. Stiers (2019:81) menar dock 

att retrospektiv röstning kan fungera som teoretiskt ramverk även på politiska partier oavsett 

om partiet har suttit i ledande ställning eller varit i opposition. Han påvisar emellertid 

svårigheterna med att dela upp väljarnas utvärdering av ett parti med deras generella känsla 

inför partiet. Det ska även tilläggas att det inte är helt enkelt att utvärdera oppositionens insats 

på samma villkor som sittande politiker eftersom de inte kan ställas till svars för ageranden och 

prestation i samma utsträckning som politiker i reell maktposition (Stiers, 2019:73-74). 

 

Amerikanska observatörer har länge kunnat visa upp ett samband mellan det rådande 

ekonomiska läget och hur väljarna röstar i de nationella valen. Kiwiet och River (1984:370) 

hävdar att retrospektiv röstning ofta sammanfaller med den eller de som innehar den nuvarande 

politiska makten och vilket ekonomiskt utfall styrets policys har gett upphov till, men även hur 

det ekonomiska tillståndet i landet ser ut. Det ekonomiska utfallet premieras dessutom framför 

det faktiska innehållet i de policys som tagits fram. Detta bekräftas i studier av de nationella 

valen i USA och påvisar att val av president speglar väljarnas nuvarande finansiella lycka 

(Kiwiet & Rivers, 1984:376-77). Det innebär att det sittande styret generellt kan förvänta sig 

ett starkare stöd om valet har föranletts av en period med högt ekonomiskt välstånd, och vice 

versa.  

 

I etablerade demokratier är det ekonomiska utfallet en viktig aspekt för väljaren att beakta. 

Däremot undermineras inte det sittande styret till följd av ekonomisk nedgång i samma 

utsträckning som i yngre demokratier. Detta beror framför allt på att det finns en sedan länge 

etablerad legitimitetsreserv som hindrar fallet från att bli lika hårt som för ett sittande styre i 

yngre demokratier (Bochsler & Hänni 2019:49-50). Det amerikanska presidentvalet 1956 

illustrerar exempelvis hur upplevda förändringar i ekonomin kan påverka väljarbeteenden. Om 

den ekonomiska konjunkturen upplevdes vara god tenderade väljarna rösta i den sittande 

presidenten Eisenhowers favör, hela 70 % mot oppositionsledaren, Stevensons 30 %. Om det 

däremot upplevdes vara ogynnsamma ekonomiska tider var Stevenson i majoritet, 55 % mot 

Eisenhowers 45% (Fiorina 1978:431). 
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Teorin om retrospektiv röstning har också prövats på naturkatastrofer och huruvida exogena 

händelser kan påverka utgången av ett val. Detta eftersom många medborgare som drabbas att 

naturkatastrofer har sett sina egendomar och tillgångar försvinna som följd. Medborgarnas 

förlorade tillgångar eller inkomster har sedan kunnat mätas och relateras till huruvida de 

uppfattar det politiska styrets hantering av katastrofen (Lay 2009:647) (Mer om detta i avsnitt 

3.2). 

 

3.1. Naturkatastrofers politiska kompabilitet  

 
En naturkatastrof är en naturhändelse med negativa konsekvenser och omfattar allt från 

allvarliga till mindre allvarliga händelser (Nationell plattform 2010:3). Den begreppsliga 

distinktionen mellan katastrof och olycka är inte alltid tydlig. Av den anledningen används 

också benämningen naturolycka för att sammanfatta de båda begreppen. Naturkatastrofers 

kontextuella relevans för denna studie baseras på tidigare retrospektiv valforskning där resultat 

visat att exogena väderhändelser kan ha substantiell påverkan på demokratiska val (se t.ex. 

Eriksson 2017, samt Bechtel & Hainmüller 2019). Emellertid så ska understrykas att det råder 

en oenighet inom forskningen då vissa forskare hävdat att väljare tenderar att i blindo straffa 

det sittande politiska styret eftersom politiska företrädare, rationellt sett, knappast kan hållas 

ansvariga för oförutsägbara naturfenomen (se Achen & Bartels 2004:37). Till skillnad från 

denna ståndpunkt har den senaste forskningen en annan ingång i det teoretiska ramverket för 

retrospektiv röstning som fokuserar på krishantering av naturkatastrofer som politikområde där 

ansvar kan utkrävas (Eriksson 2017:22). 

 

I händelse av en naturkatastrof har det politiska styret en möjlighet att genom krishantering och 

direkta aktioner visa prov på ansvarstagande inför sina väljare. Styrets ageranden i samband 

med katastrofen utvärderas sedan varefter väljarna kan belöna eller bestraffa styret på grundval 

av dessa ageranden. Eriksson (2017:22) skriver att naturkatastrofer ger den statsvetenskapliga 

forskningen ett gediget underlag för att undersöka hur politikens representanter hanterar kriser 

och katastrofer, men även huruvida deras ageranden bedöms som representativa eller inte. För 

att illustrera hur detta kan utkristalliseras i verkligheten ger hon exempel i den undermåliga 

hantering som den Socialdemokratiskt ledda regeringen (under mandatperioden 2002-2006) 

visade prov på i samband med Tsunamikatastrofen 2004 och Stormen Gudrun 2005. Empiriskt 

påvisar hon hur förändringen i röststöd av 150 000 väljare som tidigare sympatiserat med 

Socialdemokraterna bytte sida till Alliansen, och då huvudsakligen Moderaterna, och hur denna 

förändring geografiskt sammanfaller med Gudruns framfart. Förflyttningen följer tydligt det 

geografiska mönstret av hur stormen slog och syns i opinionsdata innan Alliansen lanserade sin 

gemensamma agenda och valkampanj, vilket påvisar retrospektiv röstning snarare än 

prospektiv röstning (Eriksson 2017).  

 

Vid skogsbränder är det inte enbart regeringen som bär ansvar för krisberedskap och det 

operativa släckningsarbetet. Vad gäller krisberedskapen ska den samordnas i samverkan med 

flera olika aktörer och varje myndighet som berörs ska vidta de åtgärder som krävs för att 

hantera krisen (SOU 2018:7, s. 51-53). Aktörerna utgörs vanligtvis av kommuner, 

räddningstjänst, länsstyrelser och MSB. I vissa fall inkluderas även externa resurser som 

exempelvis frivilliga försvarsorganisationer. Under skogsbränderna 2018 spelade MSB en aktiv 

roll i att samordna såväl nationella och internationella resurser. Länsstyrelsen och de 

kommunala räddningstjänsterna bidrog också med att mobilisera viktiga resurser på en lokal 

och regional nivå (SOU 2018:7, s. 14). Trots flertalet aktörers inblandning i bl.a. 
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brandsläckningsarbetet är det primärt det nationella styrets (socialdemokraternas) agerande och 

prestation som kommer vara relevant. Detta främst av skälet att perspektivet följer den tidigare 

forskning som bedrivits mellan naturkatastrofer och retrospektiv röstning i parlamentariska 

valsystem. Regeringen har för Sveriges vidkommande även direkt eller indirekt ansvar för 

myndigheternas verksamhet, men också att initiera lagstiftning och åtgärder som kan syfta till 

att öka krisberedskapen och kompensera skogsnäringen i händelse av en skogsbrand. Dessutom 

tillsätts politiker genom parlamentariska val, där väljaren har möjlighet att göra skillnad. 

Uppsatsen har trots det, även valt att undersöka retrospektiv röstning på det lokala styret. Med 

det menas att stödet för socialdemokraterna i Värmlands kommuner också kommer mätas 

utifrån samma förklaringsvariabel eftersom kommunerna var huvudaktör i den lokala 

samordningen och släckningsarbetet. 

 

3.2. Naturkatastrofer och retrospektiv röstning: forskningsfältet idag  
 

I kontexten av naturkatastrofer kan den retrospektiva röstningsmodellen användas för att förstå 

hur ageranden innan, under och efter en naturkatastrof kan få väljare att rösta baserat på det 

sittande styrets prestation. När en naturkatastrof inträffar inför ett val kan väljare således hålla 

den sittande regeringen ansvarig för hanteringen och beredskapen av katastrofen genom att 

antingen belöna eller bestraffa prestationen vid valurnan (Eriksson 2017:58). Generellt visar 

forskning att väljare som drabbas hårdare än andra tenderar att vara mer kritiska till de 

nuvarande politikerna och är således mindre benägna att stötta dessa politiker. Det kan gälla 

människor som förlorat allt från familjemedlemmar, hem och egendomar, eller fått se sina 

lokalsamhällen förstöras till följd av katastrofens härjningar (Lay, 2009:646-47). I en studie av 

Besley och Burgess (2002:1446) lyfts valdeltagande, politisk konkurrens, och valets 

tidsmässiga timing fram som framträdande faktorer som påverkar hur en regering agerar i 

händelse av en naturkatastrof. Dessutom konstaterar de att media har en betydelsefull roll i att 

säkerställa att de mest utsatta medborgarna kan skyddas. Media skapar även incitament för 

politiker att knyta sitt agerande till valutfallet. 

 

Exogena händelser som skogsbränder, översvämningar eller stormar är naturfenomen som kan 

orsaka stora ekonomiska skador. Även fast sådana händelser som är omöjliga för politiker att 

styra och kontrollera har det visat sig att naturkatastrofer kan ha en substantiell och signifikant 

inverkan på hur väljare röstar i kommande val. Detta eftersom sittande politikerna förväntas ha 

en beredskap och kunna agera vid exogena händelser som naturkatastrofer. Den regerande 

makten förväntas i allmänhet investera i proaktiva insatser i händelse av naturkatastrofer, men 

även kunna ge stöd åt de som drabbas av exempelvis torka och översvämningar och assistera 

verksamheter som lider ekonomisk skada som följd (Healy & Malhotra, 2010:2-3). Healy & 

Malhotra (2010:2) har bl.a. funnit ett samband mellan skador orsakade av tornados och minskat 

väljarstöd. En ökning motsvarande 10% per capita i tornadorelaterade skador leder till en 

uppskattad minskning av 0,15%-enheter i väljarstöd för det regerande styret. Resultatet ger stöd 

för att väljare verkar reagera på den ekonomiska chock som en naturkatastrof kan medföra. 

Dessutom hävdar de att skador i omkringliggande regioner också kan ha en påverkande effekt 

på valresultatet. Det innebär att väljare straffar den sittande regeringen för skador som inte 

direkt drabbat dem själva, men andra invånare i närliggande regioner (Healy & Malhotra, 

2010:3-4). Denna upptäckt skulle även kunna vara vägledande för Värmlands vidkommande 

eftersom de kringliggande regionerna Dalarna, Gävleborg och Jämtland var särskilt drabbade. 

 

Achen och Bartels (2004:29) konstaterar i sin studie ett liknande mönster där de menar att 

uppskattningsvis 2,8 miljoner amerikaner valde att bestraffa Al Gore och demokraterna i 2000-

års presidentval med anledning av att deras respektive delstater hade drabbats av torka eller 
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kraftig nederbörd. Dessa röster kunde Al Gore behövt för att ha ökat sina chanser till vinst i det 

historiskt jämna valet. Väljarnas reaktion på de exogena händelser som drabbat dem var att 

straffa den sittande demokratledda regeringen vid valurnorna eftersom regeringens 

vedergällningar inte uppfattats som tillräckliga. 

 

Presidenten i USA har möjlighet att utfärda en s.k. ”disaster declaration” vilket beskrivas som 

ett slags katastrofläge. Denna handling möjliggör att federala medel kan frigöras till de 

drabbade områdena och brukar vanligtvis ses som ett prov på ansvarstagande som ökar 

väljarstödet för den sittande presidenten (Healy & Malhotra, 2010:12-14). Även andra studier 

bekräftar bilden att katastroflägen kan leda till politisk vinning. Gasper och Reeves (2011:341) 

skriver att om guvernörens uppmaning till presidenten att utlysa katastrofläge får gehör tenderar 

båda parterna dessutom att få ett ökat stöd i kommande val. Denna vetskap är en indikation på 

att väljare inte reflexmässigt lägger all skuld för ekonomiska skador på den sittande 

beslutsfattaren. Det är snarare den retrospektiva bedömning av beslutsfattarens agerande som 

avgör hur väljaren kommer att reagera (Healy & Malhotra, 2010:4). 

 

Reeves och Gasper (2011:344) driver en hypotes kring retrospektiva avsikter som innebär att 

det sittande styrets försök att tillskansa sig nationella hjälpmedel på lokal nivå kommer belönas 

i valet. Om ropen på hjälp blir obesvarade tenderar väljarna att straffa den sittande presidenten 

i kommande val istället för lokalpolitikern. Enbart försöket att nå ut till nationell nivå kan ha 

positiva effekter hos det lokala styret, oavsett om försöket leder till något stöd eller inte. Ett 

annat anmärkningsvärt fenomen för retrospektiv forskning i USA är hur väljare ofta låter det 

federala styret och delstatsstyret få stå till svars för sin prestation, medan de tenderar att ha 

överseende med lokala företrädare. Under bränderna 2018 tillkallades, förutom svenska 

resurser, internationell assistans i form av brandmän och flyg för vattenbombning för att stävja 

det allvarliga läget.  Dessutom gick regeringen några veckor innan valet ut i pressen med förslag 

på åtgärder som syftade till att kompensera den drabbade skogsnäringen. Dessa ageranden och 

förslag på framtida åtgärder skulle kunna ses som en form av katastrofläge ur en svensk kontext. 

Samtidigt kan det stora behovet av utländsk hjälp synliggöra bristerna inom svensk 

krisberedskap och därmed ses som ett misslyckande.  

 

En internationellt uppmärksammad naturkatastrof där retrospektiv teoribildning har prövats var 

stormen Katrina som år 2005 drabbade USA:s sydkust och i synnerhet staden New Orleans. 

Stormen ledde till att över 1800 personer miste livet och att över 75% av New Orléans 

byggnader skadades (Lay, 2009:645). Stormens efterdyningar ledde till att den stora 

förhandsfavoriten i borgmästarvalet 2006, borgmästare C. Ray Nagin, snabbt fick se sig 

utmanas av andra kandidater. Utifrån teorin om retrospektiv röstning borde Nagin logiskt sett 

ha förlorat sin plats som borgmästare då hans agerande och insats bedömdes som undermålig 

av amerikaner i allmänhet. Nagin kunde trots sin prestation tillslut ändå titulera sig som vinnare 

i valet. Enligt Lay (2009:658) påverkades utfallet mer av andra omständigheter än enbart 

katastrofens ekonomiska efterverkningar och borgmästarens ageranden i samband med 

katastrofen. Ras och etnicitet skulle visa sig vara en avgörande faktor för valutgången i det 

mångetniska New Orleans. 

 

När exogena händelser inträffar och leder till stora umbäranden för väljare tenderar de enligt 

viss valforskning att rösta irrationellt (se. t.ex. Achen & Bartels 2004). Väljare är i en sådan 

situation benägen att vilja hitta syndabockar att ta ut sin frustration på. Det sittande styret får 

då agera slagpåse trots att politikerna rimligen inte kan hållas ansvariga för händelser utanför 

deras kontroll (Achen & Bartels, 2004:7). Men i tider av hård press är det lätt för väljaren att 

agera i blindo, vilket kan leda till ett missledande mönster i väljarnas belöningar och 



 15 

bestraffningar. Det kan samtidigt uppfattas som en naturlig konsekvens av människans 

kognitiva begränsningar (Achen & Bartels, 2004:37). Blind retrospektiv röstning, som detta 

beteende kallas, är emellertid inte det givna svaret för att förstå innebörden av hur väljaren 

röstar i perioder av tuffa prövningar.  

 

I särskilda situationer som exempelvis under de dödliga hajattackerna i New Jersey på 1910-

talet är det inte nödvändigtvis det sittande styret som ges skulden för de inträffade händelserna. 

Istället beskylls styret för den ekonomiska situation som väljarna lämnats i till följd av ökad 

arbetslöshet och inkomstbortfall när besökarna slutar komma till New Jerseys hotell och 

stränder. Att då som regering inte skjuta till ekonomiska medel och resurser kan ge kännbara 

konsekvenser i det kommande valet.  Även om hajattacker är exogena händelser finns det 

knappast politiska lösning som kan hindra människor från att simma i havet. Väljarna i New 

Jersey valde efter attackerna emellertid att straffa den sittande presidenten, Wilson, vilket ledde 

till ett reducerat antal röster. I den undersökning som gjordes på hjärtattackerna kunde det 

empiriskt beläggas att det var blind retrospektion som låg bakom väljarbortfallet (Achen & 

Bartels 2004:18-19).  

 

Den amerikanska regeringens brist på handlingskraft är inte unikt för exemplet New Jersey. 

Genom i historien har det inte sällan varit svårt att skapa effektiva beredskapsplaner och 

åtgärdsprogram på grund av underutvecklade välfärdssystem (Achen & Bartels 2004:35-37). 

Poängen här är att till skillnad från vad Achen och Bartels (2004) hävdar så är det inte självklart 

att bestraffningen via valsedeln är blind. Snarare kan det tänkas vara så att det är dålig 

krishantering på politisk nivå som bestraffas, vilket är den rådande uppfattningen inom 

forskningsfältet idag (Eriksson 2017). 

 

I försöken att förstå hur blind retrospektion fungerar menar Healy och Malhotra (2010:8) att 

även om statistiska mätverktyg kan ge oss viss förklaring kvarstår problematiken kring att 

komma med välgrundade slutsatser. Det beror på att data är på aggregerad nivå och därmed inte 

kan förklara vad som faktiskt pågår i en väljares huvud. Achen och Bartels (2004) hävdar ändå 

att retrospektiv röstning är en naturlig och logisk del i ett demokratiskt samhälle. Däremot är 

den logiska, eller rationella, delen något överdriven. Väljaren har i själva verket svårigheter 

med att kunna förstå kopplingen mellan politikers handlingar och sina egna lyckor och 

lidanden. En del väljare har säkert möjlighet att förstå sambandet och därigenom kunna belöna 

eller bestraffa politiker efter deras prestation. Med det sagt menar de att det fortfarande finns 

en blind retrospektion som producerar felaktiga mönster av väljarbeteenden (Achen & Bartels, 

2004:36). 

 

Det är inte enkom i USA som forskare har kunnat påvisa retrospektiva röstningsmönster i 

samband med exogena händelser. Delar av Tyskland drabbades under 2002 av kraftiga 

översvämningar varvid forskare i efterhand ville undersöka om detta kunde användas som 

underlag i en retrospektiv kontext. Det dåvarande regeringspartiet i Tyskland, 

Socialdemokratiska SDP, reagerade skyndsamt och tillsatte omfattande åtgärdsprogram och 

stödinsatser för att hjälpa de medborgare som drabbats värst av katastrofens härjningar. 

Regeringens agerande ledde till att SDP genomsnittligen ökade med 7%-enheter i de drabbade 

områdena i valet 2005. Studien bekräftar tesen att väljare belönar det sittande styret om de 

tillämpar förmånliga hjälpinsatser och agerar skyndsamt vid naturkatastrofer. Den visade även 

att den retrospektiva effekten enbart hade påverkan under en begränsad tidsperiod. I valet 2009 

hade effekten försvunnit och de fördelar som SDP hade tillskansat sig för sina prestationer i 

samband med översvämningen fanns inte längre kvar (Bechtel & Hainmueller, 2011:864). 
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Liknande valforskning på retrospektivt väljarbeteende i samband med naturkatastrofer har med 

fördel även genomförts i Sverige. Eriksson (2015:140) uppskattar i sin studie ”Winds of change: 

voter blame and storm Gudrun in 2006 Swedish parliamentary election”, att den dåvarande 

Socialdemokratiska regeringen tappade cirka 3.8%-enheter i riksdagsvalet år 2006 till följd av 

stormen Gudruns ekonomiska efterdyningar och regeringens bristfälliga hantering av 

naturkatastrofen. Resultatet i studien ger oss kunskap i hur en exogen händelse kan ge tillsynes 

stora politiska konsekvenser för den sittande regeringen då slutsatsen blir att effekten är av en 

magnitud som förklarar det historiska regimskiftet 2006. Hade Gudrun inte inträffat så hade 

Sverige haft en fortsatt Socialdemokratisk regering 2006-2010 istället för en Alliansregering. 
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4. Design: ett naturligt experiment 
 

I allmän mening brukar vetenskapliga experiment kännetecknas av att forskaren delar in 

respondenterna i separata grupper varpå slumpmässiga behandlingar utförs. 

Experimentgruppens indikator och förklaringsvariabel manipuleras då i förhållande till 

kontrollgruppens som förblir omanipulerad. När grupperna sedan observeras var för sig antas 

det föreligga en skillnad mellan resultatet i den manipulerade experimentgruppen respektive 

omanipulerade kontrollgruppen. Denna skillnad kan hänföras till den manipulation som gjorts 

på den oberoende variabeln och väntas följaktligen att visa en differens på utfallet i den 

beroende variabeln (Esiasson, m.fl., 2014:327-33). 

 

Det experiment som ligger till grund för denna uppsats är emellertid ett s.k. naturligt 

experiment. Naturliga experiment kan beskrivas som specialfall där behandlingen inte 

manipuleras av forskaren utan sker naturligt av exempelvis exogena händelser, såsom 

skogsbränder. Vid ett sådant experiment saknas helt enkelt en förbindelse mellan utfallet och 

de som genomgått behandlingen (Teorell & Svensson, 2007:77-79). Det sker med andra ord 

ingen egen randomisering i urvalet eller av variationen i den oberoende variabeln. Istället 

genereras variationen slumpmässigt, ofta av rena tillfälligheter (Esiasson, m.fl., 2014:334-35). 

I fallet med Skogsbränderna i Värmland kan brändernas placering antas vara slumpartade. 

Sannolikheten för en skogsbrand är tveklöst större i skogbeklädda områden eller områden som 

präglats av hård torka. Däremot var en blixt slår ner eller var något annat naturfenomen inträffar 

(som kan generera en brand) är slumpmässigt utvalt och inget som kan manipuleras av 

forskaren själv. Fördelen med att använda naturliga experiment som metodologiskt verktyg i 

denna undersökning är framför allt p.g.a. den slumpmässiga variationen, men även för att 

metodens relevans stöds av tidigare empirisk forskning av exogena händelsers påverkan på den 

retrospektiva röstningsfunktionen (Se t.ex. Eriksson, 2015). 

 

Trots att naturliga experiment inte är den mest nyttjade metoden för att undersöka politiska 

problemställningar har metoden under de senaste decennierna kommit att användas allt oftare 

även inom statsvetenskaplig forskning. Det genomfördes under 2000-talet en studie i USA på 

hur kostnaden att ta sig till vallokalen påverkade valdeltagandet. I studien spelade det naturliga 

experimentet en huvudroll när två olika grupper av väljare undersöktes. En av grupperna hade 

blivit hänvisade till en annan vallokal med ett längre avstånd från hemmet, medan den andra 

gruppens avstånd förblev oförändrad. Den förra gruppen utgjorde då experimentgrupp och den 

senare kontrollgrupp för studien. Forskarna kunde, trots vissa metodologiska problem, påvisa 

att ökade kostnader för att rösta hade en negativ inverkan på valdeltagandet (Dunning, 

2008:285-86). 

 

Den behandlade variabeln (förklaringsvariabeln) är i denna undersökning designad utifrån 

andelen avbränd yta av den totala arealen i respektive värmländsk kommun. Ju större avbränd 

yta av den totala arealen som en väljare har haft i sin kommun, desto större bestraffningseffekt 

antas Socialdemokraterna få i riksdags- och kommunvalet 2018. Således vill jag kunna mäta 

förändringen som antas vara orsakad av bränderna. Då min behandlingsvariabel är slumpad 

skapar det ett naturligt experimentupplägg där designen kontrollerar bort bakomliggande 

förklaringsmodeller. För att förtydliga detta kan man säga att brändernas geografiska fördelning 

i förhållande till var respondenten (i SOM-undersökningen) bor beror på slumpen. Alltså kan 

det inte finnas andra bakomliggande förklaringsvariabler till varför väljarna bestraffar 

Socialdemokraterna om ett samband påvisas mellan den oberoende behandlingsvariabeln och 

en förändring i röststödet för Socialdemokraterna mellan 2014 och 2018 (Eriksson, 2015:134-

35). Eftersom det förväntas föreligga en variation mellan hur individerna i SOM-
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undersökningen röstade 2014 och 2018 ska experimentgruppen för 2014 jämföras med 

experimentgruppen för 2018 och vice versa för kontrollgruppen 2014 och 2018. Emellertid ska 

det understrykas att SOM-undersökningen inte består av paneldata, där samma individ deltagit 

2014 och 2018 för att uppnå exakta mätpunkter vid 2014 och 2018 för respektive analysenhet. 

Denna uppsats förlitar sig därmed på tvärsnitt för 2014 och 2018 som antas reflektera det 

generella allmäntillståndet i Värmland. 

 

En nackdel med detta metodologiska tillvägagångssätt är att forskaren inte har möjlighet att 

själv manipulera värden eftersom de redan är slumpmässigt valda. Det innebär att designen 

snarare bygger på observationer av randomiserade event än utförande av ”riktiga” experiment. 

Just slumpmässigheten kan tidvis även innebära en utmaning då det inte finns något bestämd 

enhet för indelning av experiment och kontroll. I detta fall kan emellertid frågor uppstå kring 

om subjekten möjligen indelar sig själva i experiment- och kontrollgrupper på ett sätt som inte 

kan observeras eller mätas av forskaren. Detta eftersom bränderna slog slumpmässigt rent 

geografiskt. Politiska aktörer kan även intervenera i händelse av en skogsbrand för att påverka 

medborganas reaktioner och beteenden. Ett annat problem kan vara om experiment- och 

kontrollgrupperna är obalanserade på så vis att det finns andra möjliga variabler som kan 

förklara skillnader i utfallet mellan olika grupper. Därför är det vissa som menar att det inte går 

att se sådana experiment som ”naturliga” utan snarare som kvasi-experiment. Naturliga 

experiment är emellertid användbart för att separera lyckade från misslyckade experiment. Men 

också för att uppmärksamma det vida spektrumet av randomiserade tilldelningar som kan vara 

allt från minde giltiga till mer giltiga (Dunning, 2008:290-91).  

 

4.1. DiD-design 
 

Ett naturligt experimentupplägg lämpar sig väl då uppsatsens syfte är att undersöka om 

Socialdemokraternas ageranden under bränderna gav någon bestraffningseffekt mellan 

riksdagsvalen och kommunvalen 2014 respektive 2018. För att identifiera eventuella 

bestraffningseffekter på Socialdemokraternas röstandel i valen vilar den empiriska analysen på 

en Differnce-in-difference (DiD)-design. DiD-designen kan användas som analytiskt redskap i 

naturliga experiment då den med fördel kan underlätta regressionsmodeller bestående av 

experiment- och kontrollgrupper. Kontrollgrupperna i detta fall utgörs av respondenterna i 

SOM-undersökningen från 2014 och 2018 som inte var brandrabbade. De fungerar således som 

en referenspunkt och baslinje. Experimentgruppen baseras å andra sidan på respondenterna från 

SOM-undersökningen 2014 och 2018 som blivit påverkade av vår indikator strax före 

undersökningen 2018. Med DiD som mätverktyg går det att uppskatta en eventuell förändring 

i röstandelen för S innan och efter naturkatastrofen för både kontrollgrupper och 

experimentgrupper (Eriksson, 2015:134). För att kunna mäta eventuella bestraffningseffekter 

måste röstandelen 2018 sättas i relation till det tidigvarande valet, varför även 2014 års SOM-

undersökning används. Indikatorn konstrueras utifrån två grupper, de väljare som var påverkade 

av bränderna och de som inte var det. Utifrån uppsatsens frågeställningar och hypoteser 

(presenteras i avsnitt 5.6.) antas det finnas en avvikelse mellan de invånare som bodde i 

branddrabbade respektive icke-branddrabbade kommuner.   

 

Förändringen mellan grupperna prövas sen genom en s.k. DiDiD-uppskattning (difference-in-

difference-in-differenes) för att se förändringen mellan 2014 och 2018. Signifikansen räknas ut 

först genom att subtrahera regressionskoeffcienten för 2018 års experimentgrupp med 

regressionskoeffcienten för 2014 års experimentgrupp och sedan sätts skillnaden in i DiD-

modellen (Paternoster, m.fl., 1998:859-65). Värdet ska därefter indikera om det har blivit en 

förändring i stöd för Socialdemokraterna mellan 2014 och 2018 som kan förklaras av vår 
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oberoende variabel, och huruvida förändringen är signifikant (uträkning med DiD-modellen 

återfinns i appendix 2).  

 

4.1. Validitet och reliabilitet 
 

Att uppvisa en hög validitet är en förutsättning för en lyckad studie. Validitetsbegreppet kan 

delas upp i två separata definitioner: begreppsvaliditet och resultatvaliditet. Med 

begreppsvaliditet avses överensstämmelsen mellan teoretisk definition och operationell 

indikator (Esiasson, m.fl., 2012:57). Teoretisk definition är en terminologisk specifikation av 

problemställningen som beskriver begreppets egenskaper och presenteras med hjälp av andra 

mer allmänt kända begrepp, i detta fall retrospektiv teori. Den operationella indikatorn är sedan 

central för det empiriska arbetet och förflyttar problemställningen från teori till praktik. 

Indikatorer konstrueras därefter utifrån det teoretiska begreppet och anger hur problemet ska 

mätas. Det kan göras genom att exempelvis låta respondenter svara på frågor som rör ett valt 

ämnesområde (Esiasson, m.fl., 2012:21-22). Att dela in teoretiska begrepp i en eller flera 

indikatorer kallas för operationalisering. Genom att operationalisera tydliggörs begreppet och 

det förenklar mätningen av det fenomen som ska undersökas (Esiasson, m.fl., 2012:57-63). 

 

Resultatvaliditet avgör å andra sidan om forskaren har mätt det som avsågs att mätas. Det visar 

sig först efter det att den empiriska undersökningen är avslutad. En god resultatvaliditet 

kännetecknas av en hög reliabilitet och förutsätter att begreppsvaliditeten saknar slumpmässiga 

och osystematiska fel. En data som hanterats utan noggrann bearbetning och med slumpmässiga 

fel påverkar följaktligen resultatvaliditeten negativt (Esiasson, m.fl., 2012:57-63). 

 

För att sammanfatta är alltså validitet att vi mäter det vi påstår. Reliabilitet innebär å andra sidan 

frånvaro av slumpmässiga fel. Trots att båda begreppen är centrala för att upprätthålla kravet 

på vetenskaplighet ska det tilläggas att en bristande validitet är ett betydligt större problem än 

en bristande reliabilitet. Skulle validiteten vara låg mäts fel fenomen och studien blir obrukbar. 

Slumpmässiga fel som påverkar reliabiliteten kan dock överbryggas genom att göra om samma 

undersökning igen. Dessutom brukar slumpmässigheter ta ut varandra vid mätningar på ett stort 

antal analysenheter (Esiasson, m.fl., 2012:57-63). 

 

4.1.1 Aktuella problem  
  

Ett eventuellt problem för studien är att vi inte vet med säkerhet hur randomiseringen av 

branddrabbade/icke-branddrabbade ser ut detalj, vilket kan innebära ett problem för mätningen. 

Däremot kan det, precis som illustrerats i figur 1, argumenteras för att bränderna var varierade 

och spridda över hela regionen. Det randomiserade urvalet med ett naturligt experimentupplägg 

innebär vidare att vi utesluter manipulation från forskaren och överlåter allt till slumpen att 

avgöra, vilket kan innebära en risk. 

 

Vad gäller minskat stöd för S i kommunvalet kan det vara något missvisande då inte alla 

kommuner i Värmland hade en sittande ledning bestående av socialdemokrater innan valet 2014 

eller 2018. Detta innebär att det är för vissa kommuner är stödet för oppositionen som mäts, 

vilket avviker från det huvudsakliga syften och kan medföra ett validitetsproblem. Det ska 

däremot tilläggas att en stor majoritet av de värmländska kommunerna styrdes av eller i 

samspråk med just Socialdemokraterna under någon av de två mandatperioderna.   

 

Förändringen i stöd mellan valen går inte att jämföra på individnivå eftersom det är olika 

respondenter som svarat i SOM-undersökningen för 2014 respektive 2018. Avsaknaden av 
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paneldata gör att måttet för undersökningen kan komma att bli trubbigt och leda till 

insignifikans. Samtidigt är tillvägagångssättet för att uppskatta en förändring det enda möjliga 

utifrån materialet. Urvalet för de olika SOM-undersökningarna är dessutom framtagna på ett 

sätt som möjliggör slumpmässighet, vilket talar för att det ska gå att uppskatta en förändring i 

stödet för Socialdemokraterna.  

 

Slumpmässiga fel brukar inte uppstå i stora dataset. Sannolikheten för en skev fördelning 

mellan individerna för 2014 och 2018 är givetvis möjlig, även om den risken förefaller vara 

väldig låg. Trots att kontrollvariabler inte är en absolut nödvändigt för ett sånt här upplägg kan 

de kontrollvariabler som de facto användas även vara felaktiga. Förändringen över tid kan ha 

berott på andra faktorer som inte har med inkomst eller geografisk hemvist att göra. Med det 

valda upplägget antas dock kontrollvariablerna inte samvariera med vår oberoende variabel 

(Eriksson, 2015:134-35)  

4.2 Metod och analysförfarande 
 

För att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar kommer OLS regressionsanalys att 

användas. Uppsatsen syftar till att finna samband och generaliserbara regelbundenheter. Den 

förra kan sägas ha som uttalat mål att fastställa relationen mellan orsak och verkan, s.k. 

kausalitet, vilket möjliggörs i denna uppsats genom ett naturligt experimentupplägg där 

behandlingsvariabeln är slumpmässigt fördelad. Specifikt så har en slumpmässig fördelning av 

behandlingsvariabeln skett på ett stort antal personer i den data som tillhandahållits av SOM-

institutets enkätundersökning i Värmland 2018 (denna data presenteras grundligt under kapitel 

5. Material). Tillsammans bildar designen och enkätundersökningen ett deduktivt 

förhållningssätt till undersökningen: nämligen att utifrån en teoretisk referensram av 

retrospektiv röstning pröva hypoteser och därigenom dra logiska, generaliserbara slutsatser 

(Teorell & Svensson, 2007:10). Den hypotetiska ansats som ligger till grund för denna studie 

är att väljarna i mer branddrabbade kommuner, i högre utsträckning, valde att rösta retrospektivt 

och bestraffa regeringen för deras bristfälliga krishantering av skogsbränderna under sommaren 

2018, men även för deras ageranden under perioden. Denna hypotes har sin teoretiska 

förankring i tidigare forskning som gjorts kring sambandet mellan naturkatastrofer och 

retrospektiv röstning (se bl.a. Eriksson 2017, Bechtel & Hainmueller 2019) samt det faktum att 

regeringen inte lyckades särskilt bra med att förhindra brändernas vida spridda framfart och 

skadeverkan över riket.  

 

Det som ska undersökas är alltså om det finns ett samband mellan väljare i mer branddrabbade 

kommuner (förklaringsvariabel: andel avbränd yta per kommun) och minskat väljarstöd hos 

regeringen (beroende variabel) i riksdagsvalet 2018 visavi riksdagsvalet 2014. För att stärka ett 

eventuellt samband mellan variablerna görs en multipel OLS-regressionsanalys. Detta för att 

isolera den oberoende variabelns påverkan som kan tänkas samvariera med den oberoende 

behandlingsvariabeln, såsom exempelvis skillnader mellan stad och land. Samtidigt bidrar 

kontrollvariablerna också till att hitta fler potentiella orsaksmekanismer som kan förbättra 

förklaringen av den beroende variabeln totalt sett (Teorell & Svensson, 2007:204) (mer om 

detta i avsnitt 3.2). 

 

4.2.1 OLS Regressionsanalys 
 

Ordinary least sqaure, OLS, är en statistisk metod för linjära regressioner. Med linjära 

regressionsanalyser är målet att finna samband mellan olika variabler. Det finns dock ett absolut 
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krav på att sambandet mellan den beroende och den oberoende variabeln ska vara linjärt. 

Existerar inget linjärt samband finns det heller ingen möjlighet att upptäcka sambandet mellan 

variablerna (Teorell & Svensson, 2007:171). Denna undersökningen baseras på linjära 

regressioner med OLS-estimat, vilket är vanligt vid samhällsvetenskapliga studier som syftar 

till att finna effekter på enskilda variabler (Teorell & Svensson, 2007:159-160). Därför har 

också regressionen genomförts med robusthetstest för att garantera korrekta uppskattningar 

enligt OLS och undvika heteroskedacitet (mer om heteroskedacitet och robusta standardfel i 

avsnitt 4.2.3). OLS-metoden uppskattar förhållandet mellan den beroende och oberoende 

variabeln genom att minimera summan av de kvadrerade skillnaderna mellan det observerade 

och det förväntade värdet på regressionslinjen. Eftersom våra beroende variabler är nominala 

och med diktoma värden (bara utgörs av två kategorier) är OLS en bra metod för en mer 

väntevärdesriktig skattning, alltså en högre trolighetskattning på variabeln. (Lewis-Beck & 

Michael, 1980:9) Metoden används för att på bästa sätt estimera (uppskatta) den mest adekvata 

regressionslinjen med minsta variansen utifrån det valda datamaterialet.   

 

Feltermen visar att det ekvationens uppskattade värde inte är utan avvikelser. Denna brist på 

perfekta uppskattningar är vanliga in samhällsvetenskapen. Exempelvis så kan vi inte förvänta 

oss att alla som bor i ett branddrabbat område har regerat på exakt samma sätt i enlighet med 

det uppskattade värdet. Däremot kan vi utifrån vår hypotes och tidigare forskning förvänta oss 

att ju mer branddrabbat område väljaren bor i desto större bestraffningseffekt (Teorell & 

Svensson, 2007:178-81). 

 

4.2.3 Multivariat OLS regressionsanalys 
 

Ett av de grundläggande kraven för vetenskaplighet är att forskaren kan redogöra för sitt 

tillvägagångsätt och hur materialet ska bearbetas och hanteras (Teorell & Svensson, 2007:54). 

För att kunna skapa ett så säkert statistiskt samband som möjligt för uppsatsen huvudtes 

kommer flertalet variabler användas samtidigt. Såldes blir det ofrånkomligen mest naturligt att 

använda en multiavariat OLS regressionsanalys för detta ändamål. Multvariat OLS 

regressionsanalys är ett effektivt analysverktyg som används i linjära regressioner för att 

undersöka teoretiska modeller och utsätta modellens variabler för hårda och komplicerande 

prövningar. Vid multivariat regression går det, till skillnad från bivariat regression, att uppskatta 

effekter på den beroende variabeln utifrån flera oberoende variabler och således kunna upptäcka 

flera påverkande faktorer (Esiasson 2012:83). Även om syftet med denna uppsats inte är att 

identifiera flertalet förklaringsfaktorer till varför det skedde en förändring i röststödet för 

sittande regering 2018 visavi 2014, utan snarare att försöka isolera effekten av skogsbränderna 

på förändringen, så är ändå en multivariat regressionsanalys särskilt tillämpningsbar. Detta då 

analysmetoden avser att mäta effekter utifrån flera variabler, vilket per definition medför att 

den kan isolera den oberoende behandlingsvariabeln och mäta om och hur den påverkade 

väljarnas röstningsbeteende i samband med riksdagsvalet 2018.  

 

En multivariat ekvation kan se ut som följande:  

 

y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 

 
A i denna ekvation beskriver konstanten (interceptet), vilket visar skattningen på den beroende 

variabeln y när det oberoende variablerna x1-x3 är lika med noll. B beskriver 

regressionskoefficienterna och talar om vilken förändring som sker med den beroende variabeln 

när de oberoende variablerna förflyttas med en enhet. Enkelt förklarat så beskriver koefficienten 
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vad varje enhets förändring på x-värdena genomsnittligen producerar och hur detta förändrar 

den beroende variabeln y. Den effekt som koefficienten b ger uttryck för talar om att för varje 

skalsteg som den oberoende variabeln x ökar/minskar, ökar/minskar den beroende variabeln y 

med samma antal skalsteg som värdet på koefficienten b (Esiasson, m.fl., 2012:381-83). 

 

Om vi översätter ekvationens innebörd till skogsbränderna i Värmland kan vi illustrera vilka 

mekanismer som påverkar den beroende variabeln. Hypotetiskt sett skulle vi kunna få fram ett 

värde där ju mer branddrabbad väljarens kommun är (för varje skalsteg enheten ökar) desto mer 

minskar väljarens benägenhet att rösta på regeringen, vilket då bestäms av den negativa 

lutningen (värdet) på regressionskoefficienten. Samtidigt kan en annan oberoende variabel som 

konstanthålls, t.ex. inkomst eller nuvarande arbetssituation, vara andra faktorer som också 

påverkar väljarens inställning till regeringen (Hjerm, m.fl., 2018:138-140). Skulle de 

sistnämnda variablerna påverka den beroende variabeln mer än den förstnämnda får vi ett s.k. 

spuriöst samband. Spuriöst samband föreligger när den ursprungliga effekten uppfattas som 

skenbar och effekten snarare kan kontrolleras mot andra bakomliggande variabler (Esiasson, 

m.fl., 2012:85). 

 

Andra centrala begrepp för multivariat regressionsanalys är r2 -värde och signifikansvärde. 

Dessa värden används för att klarlägga studiens statistiska signifikans, alltså spåra de kausala 

mekanismer som förklarar sambandet. R2 -värde mäts i procent och kan variera från 0 till 1 och 

mäts i procent från 0 % till 100 %. Om värdet är 100 % betyder det att x förklarar samtliga 

variationer i y. Vid motsatt scenario har x inte något förklaringsvärde alls på variationen i y. 

Vidare innebär det att lägre värden ger större spridning på observationerna och vice versa 

(Hjerm, m.fl., 2018:140-41). Signifikansvärde eller p-värde, är ett annat avgörande mått som 

anger med vilken säkerhet vi kan säga att regressionskoefficienterna har effekt på den beroende 

variabeln. Standardfel för koefficienterna måste minst vara 0,05 (95 %-intervall) för att 

signifikansnivån ska vara acceptabel. Exempelvis skulle ett signifikansvärde på 0,04 (96 %) 

innebära att på 100 försök skulle slumpen ge oss ett annat resultat i fyra av fallen (Esiasson, 

m.fl., 2012:383). 

 

4.2.2 Robusta standardfel 
 

Standardfel för regressionen är ett vanligt mått för spridning i regressionsanalyser. Standardfel 

är ett mått för hur mycket de observerade värdena avviker och hur pass stor den uppmätta 

spridningen är av observationerna. Den ger en bättre helhetsbild och beskrivning av det material 

som avses att analyseras. Genom att utvärdera feltermerna för regressionen går det att få svar 

på observationernas anpassning till regressionslinjen. Regressionslinjens standardfel kan vara 

såväl stora som små, därför är det viktigt att kontrollera standardfelet för varje enskild variabel, 

men också sätta avvikelsen i relation till sin omgivning och vilka min-och maxvärden varje 

variabel kan anta (Teorell & Svensson, 2007:210-218). 

 

I denna uppsats kommer emellertid inte standardfel användas, utan istället robusta standardfel. 

Skillnaden mot vanliga standardfel är att de robusta standardfelen är konsistenta oaktat om 

feltermen är homo- eller heteroskedatisk. De är vanligtvis också större än de konventionella 

standardfelen, men skillnaden brukar emellertid vara marginell. Skattningarna av 

koefficientestimaten är likaledes detsamma som för vanliga standardfel. Vid multipel 

regression innebär homoskedacitetatt att variansen för feltermen är lika stor för alla 

sammansättningar av värden på x-variablerna (Åbo akademi).  
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Robusta standardfel används vid större undersökningar för att ge mer uppskattade värden till 

en högre pricksäkerhet. Homoskedacitet är en term som används när feltermen (standardafelet) 

är jämn fördelad över hela regressionslinjen så att avståndet mellan alla observationer på 

regressionslinjen ligger på ett ungefär likvärdigt avstånd, oaktat om värdet på den oberoende 

variabeln (förklaringsvariabeln) är högt eller lågt (Hjerm, m.fl., 2018:143). Heteroskedacitet är 

motsatsen till homoskedacitet och innebär att avvikelsen från den oberoende variabeln är olika 

beroende på vilket värde som antas. Med andra ord så innebär heteroskedastiska variabler 

avsaknad av homoskedacitet. I denna uppsats är användningen av robusta standardfel primärt 

för att säkra regressionen mot heteroskedcitet, alltså att observationerna inte avviker vid olika 

värden på regressionskurvan. Men även för att den beroende variabeln som används är dikotom 

och inte har oändligt antal värden på en intervallskalenivå (Teorell och Svensson, 2007:209). 
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5. Material 
 

Merparten av det material som används i uppsatsen är hämtad från SOM-insitutets 

Värmlandsundersökning från hösten 2018.  Den värmländska SOM-undersökningen från 2018 

är en enkätundersökning som omfattar ett systematiskt sannolikhetsurval om 5000 respondenter 

i åldrarna 16 till 85 år. Den riktar sig till svenska och utländska medborgare bosatta i någon av 

de 16 kommuner som tillsammans bildar region Värmland. Hittills har undersökningen 

genomförts tre gånger under åren 2010, 2014 och senast 2018 (SOM-institutet).  

Undersökningen är en förutsättning för att denna studie ska kunna genomföras då den ställer 

frågor om bl.a. respondenternas röstning i riksdags- och kommunvalen 2014 och 2018. 

 

Då denna studie avser att behandla väljarbeteende utifrån en retrospektiv referensram är SOM-

data särdeles viktig. Detta eftersom Värmlandsundersökningen genomfördes efter valet 2018 

och således kan ge svar på bl.a. attitydförändringar och reaktioner, men även om väljarna 

belönade eller bestraffade regeringens ageranden och insatser i samband med bränderna 2018. 

Vad gäller andelen svar i den värmländska SOM-undersökningen 2018, var den sammanlagda 

nettofrekvensen 50,68% och bestod av totalt 2435 svarande respondenter.  

 

 
 

Den Värmländska SOM-undersökningen för 2014 kommer också att användas för att jämföra 

om väljarnas stöd för Socialdemokraterna har minskat över tid. Utan en jämförbar undersökning 

går det inte att mäta om det skett någon förändring mellan valen 2014 och 2018. Gällande den 

värmländska SOM-undersökningen för 2014 var den sammanlagda nettofrekvensen 51% och 

bestod av 1419 svarande respondenter. Att andelen respondenter skiljer sig åt mellan de båda 

undersökningarna har sin förklaring i respektive bruttourval. Övrigt datamaterial har hämtats 

huvudsakligen från MSB och SCB och kommer att presenteras mer ingående under avsnitt 5.4-

5.6.  
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5.1. Urval och data 
 

Att slå samman data från olika källor ställer höga krav på eftertänksamhet och god källkritik. 

(Djurfeldt, m.fl., 2003:178-79). I denna uppsats är insamlad data primärt från tre separata källor 

(och som sammanställts i samma format): SOM-institutet, MSB och SCB. SOM-institutet har 

en lång bakgrund inom datainsamling och släpper i samband med varje utgivning även en 

metodöversikt där bl.a. urval och andra metodologiska utgångspunkter presenteras. För SOM-

undersökningen i Värmland har de använt sig av ett ”obundet slumpmässigt urval” på 

människor mellan 16–85 år vilket är ett vetenskapligt beprövat sätt för att kunna mäta statistiska 

samband på en population utifrån ett randomiserat urval.  

 

Den 25:e september 2018 skickades de första formulären ut till de respondenter som valts ut 

för undersökningen. Vilka som sedermera svarar påverkar givetvis kvalitén på resultatet 

eftersom representativitet hos samtliga åldersgrupper och kategorier är avgörande för 

undersökningens träffsäkerhet. Tidsaspekten hos svarsgruppen är också en avgörande faktor i 

detta sammanhang då bränder från 20:e oktober omöjligt kan ha påverkat en väljares som 

skickade in sitt svar den 30:e september. Följaktligen är statistiken för bränder som inte ägde 

rum under perioden 1 april-25 september exkluderade från undersökningen. Detta har dock en 

marginell betydelse då den absoluta merparten av alla bränder infann sig under den ovanstående 

perioden (SOM-rapport nr 2009:5). 

 

Det är även viktigt att materialet som väljs ut hanteras med omsorg och att de kodas på ett sätt 

som möjliggör en statistisk analys av innehållet. Ibland kan de innebära att skapa egna och nya 

variabler för att lättare kunna utläsa eventuella samband. Att omkoda variabler och tilldela dem 

nya värden har sina fördelar, men även risker. En risk kan vara att ett mått felkonstruerats och 

då kan hela syftet med studien gå om intet.  
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5.2. Operationalisering 
 

Att mäta vilket politiskt stöd Socialdemokraterna får av väljarna fodrar en operationalisering 

av begreppet politiskt stöd. Hur sedan begreppet operationaliseras har stor inverkan på det 

slutliga resultatet, men även med vilken statistisk precision som sambandet kan styrkas. Trots 

att det kanske inte finns några givna indikatorer på ett teoretiskt begrepp är det viktigt att de 

överensstämmer för att mätningen ska uppbringa en hög validitet (Esiasson, m.fl., 2012:57-63).  

 

Huruvida regeringen har ett högt eller lågt stöd från väljarna framgår inte som explicit fråga i 

enkätundersökningen. Därför måste begreppet läsas in och tolkas i en sammanhängande fråga. 

I denna studie kommer det politiska stödet att mätas i variabeln (f42a) som avser vilket parti 

respondenten röstade på i riksdagsvalet 2018.  Om en väljare röstade på (belönade) 

Socialdemokraterna i valet 2018 borde det logiskt sett inneburit att väljaren var nöjd med den 

rådande politiken och de prestationer som den socialdemokratiska regeringen gjort under 

mandatperioden. Denna utgångspunkt är också vad retrospektiv röstning handlar om: nämligen 

att väljare röstar bl.a. efter hur väl de anser att regeringen har utfört sitt arbete. Samtidigt så går 

det inte att förstå om en väljare belönar eller bestraffar sittande regering enbart genom att 

studera hur personen valde att rösta i riksdagsvalet 2018. Valet 2018 måste sättas i relation till 

valet 2014. Det är förändringen mellan 2014 och 2018 som är relevant för att förstå om det skett 

en förflyttning i väljarstöd. Därför kommer även data för Värmlands-SOM 2014 att användas 

för att mäta huruvida det skett en genomsnittlig signifikant förändring i röststöd mellan dessa 

två val för det dominerande regeringspartiet Socialdemokraterna. Den beroende variabeln för 

2014 (f46b) motsvarar samma fråga som för 2018. 

 

Krishantering är ett centralt begrepp för denna uppsats. Krishantering som begrepp behöver 

följaktligen operationaliseras och sättas i kontext för denna undersökning. En mätning huruvida 

väljarna värderade regeringens krishantering som bra eller dålig fordrar en indikator. Indikatorn 

i denna studie är vår behandlingsvariabel ”andelavbrändytaha”. Vi antar med hjälp av vår 

indikator att där det brann som mest var behovet av hjälp från myndigheterna och samhället 

störst – därför kommer de också utvärdera insatsen mer kritiskt än de som inte var drabbade. 

De väljare/individer som utsattes för bränder under 2018 utgör experimentgrupp och det är 

deras eventuella förflyttningar som ska mäta huruvida regeringen belönades eller bestraffades 

för sin krishantering.  

 

Begreppet ”brand” behöver också operationaliseras. Hos allmänheten har uppståndelsen 

primärt riktas åt skogsbränderna, vilka också utgjorde den absoluta merparten av den totala 

avbrända ytan.  Dock måste även andra typer av bränder beaktas såsom brand på annan 

trädbevuxen mark, åker- och ängsmark samt närliggande fastigheter. Detta för att förstå den 

totala omfattningen av bränderna och de skador som de gav upphov till.  

 

5.3. Hypoteser 
 

Retrospektiv röstning bildar, som tidigare nämnt, det teoretiska fundamentet i denna uppsats. 

Att väljare i representativa demokratier röstar retrospektivt har kunnat konstaterats av 

valforskare sedan mitten av 1960-talet genom bl.a. Key (1966) och Kramer (1971). 

Teoribildningen har sin bakgrund i politiskt ansvarsutkrävande, där väljare vid agency loss (då 

styret handlar i motsats till väljarnas intressen) har makt att utkräva information av det sittande 

styret och tilldela sanktioner (Strom 2003:61-62). Från teorin har en rad hypoteser prövats 

genom åren vilket har skapat en innehållsrik variation av olika mätningar utifrån retrospektiva 

vinklar. Fiorina (1978:431) såväl som Kiwiet och Rivers (1984:370) hävdar att retrospektiv 
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röstning framför allt beror på den ekonomiska konjunkturen och hur det allmänna tillståndet i 

landet uppfattas hos väljaren. Sverige var vid tidpunkten för riksdagsvalet 2018 mitt i en 

högkonjunktur, vilket i denna studie kan tala för att väljare i lägre utsträckning valde att 

bestraffa regeringen för deras ageranden. Det kan istället öppna upp möjligheten för att 

regeringen belönades.  Detsamma gäller för exempelvis arbetslöshet och inflation. Otillräcklig 

information och kunskap om det rådande tillståndet under brandperioden är andra faktorer som 

både kan ha positiva och negativa effekter på väljarnas inställning till regeringen (Manin, m.fl., 

1999:10-17).  

 

Att regeringen bara några veckor innan valet gick ut med vad som i USA kallas en ”disaster 

declaration”, katastrofläge, och utlovade statliga medel på ca. 110 miljoner i kompensation kan 

ha haft en positiv effekt för stödet till regeringen (Healy & Malhotra 2010:12-14). Men även 

om agerandet gett en positiv effekt kan det samtidigt leda till en moralisk risk om löftena sen 

inte uppfylls (Strom, m.fl., 2003:62). Undersökningen banar också väg för alternativa resultat 

som inte nödvändigtvis kan ha förutsetts. Vad gäller regeringens insats kan det sägas att 

beredskapsförmågan, men även den operationella prestationen och stödet för de drabbade antas 

utgöra den samlade bedömningsgrunden hos väljarna. 

 

Vad gäller det lokala valen (kommunvalen) finns där ingen tidigare forskning som stödjer 

hypotesen att det skett en bestraffningseffekt på Socialdemokraterna i kommunvalet 2018. 

Forskningen har snarare hävdat att det är den centrala makten (regeringen) som får ta den stora 

smällen för dålig krishantering (Howell & Berry 2011:844). Trots det har jag valt att mäta om 

det finns en retrospektiv effekt i stödet för Socialdemokraterna på kommunal nivå. Detta på 

grund av kommunernas centrala roll i krisberedskapen, samordningen och släckningsarbetet 

under bränderna 2018. 

 

Följande hypoteser har valt ut för denna studie: 

 

Hypotes 1:  

 

Väljare som bor i kommuner med hårda efterverkningar av bränderna kommer i högre grad att 

straffa Socialdemokraterna för deras otillräckliga ageranden och insatser. Således antas det 

finnas en bestraffningseffekt som visar en minskning i stöd för Socialdemokraterna mellan 

riksdagsvalen 2014 och 2018. 

 

*Väljare i branddrabbade kommuner röstade i högre grad retrospektivt och bestraffade 

Socialdemokraterna i riksdagsvalet 2018. 

 

Hypotes 2: 

 

Kommuner utgör en viktig aktör och samarbetspartner i samband med naturkatastrofer. 

Majoriteten av Värmlands kommuner är i olika konstellationer styrda av Socialdemokraterna. 

Förutom den naturliga kopplingen till partiet på nationell nivå har väljarna även möjlighet att 

straffa de folkvalda på lokal nivå för deras ageranden och insatser under sommarens bränder. 

Således föreligger det en chans att Socialdemokraterna blev straffade även i kommunvalet 

2018.  

 

*Det föreligger en bestraffningseffekt på Socialdemokraterna i branddrabbade kommuner även 

i kommunvalet 2018. 
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5.4. Beroende variabel 
 

I denna studie kommer de beroende variablerna vara stödet för Socialdemokraterna i riksdag- 

och kommunvalet 2014 och 2018. Dessa variabler mäts separat i olika modeller utifrån frågorna 

f46b och f46d (2014), samt f42a och f42b (2018) och lyder: ”Röstade du i valen (2014/2018) 

och i så fall på vilket parti?”. För kunna mäta de beroende variablerna omkodas de till dikotoma 

(dummy) variabler där de som röstade på Socialdemokraterna tilldelas värdet ett medan övriga 

röster antar värdet noll (SOM-undersökningen i Värmland 2018, Göteborgs universitet: SOM-

institutet).  

 

5.5. Behandlingsindikator: oberoende variabel 
 

Hypotesen i denna studie är att skogbränderna 2018 påverkade väljarna att rösta retrospektivt i 

valet 2018. Detta antas leda till en förändring i stöd mellan valen 2014 och 2018. Den oberoende 

variabeln i detta fall är hämtad från MSB som har rapporterat och sammanställt hur mycket det 

brann i varje värmländsk kommun mellan perioden april-september 2018. Denna variabel har 

sedan förts in i samma data från SOM-undersökningen och kodats om för att bestämma hur 

drabbade kommuninvånarna var på aggregerad nivå. Variabeln har döpts till ”avbrändytaha” 

och avser den procentuellt avbrända yta som brann (räknat i hektar) av den totala ytan för 

respektive kommun. Information om kommunernas arealer har hämtats från Statistiska 

Centralbyrån (SCB). Hur drabbad en invånare i Grums kommun var på aggregerad nivå i 

relation till en kommuninvånare i Hagfors kan på så vis jämföras. Fördelen med detta mått är 

att det går att jämföra alla kommuner och se vilka som drabbades hårdast. Samtidigt är måttet 

att anse som slumpmässigt fördelat över Värmlands kommuner (se Figur 1.), vilket innebär att 

variabeln är exogen och inte antas samvariera med andra variabler som kan tänkas ha påverkat 

valutfallet 2018. Specifikt så är det osannolikt att anta att vissa kontrollvariabler skulle ha 

påverkat Värmland geografiskt på exakt samma viss som bränderna slog (se Figur 1.), men för 

säkerhetsskull så har ändå två huvudsakliga kontrollvariabler använts.  

 

5.6. Kontrollvariabler 
 

OLS Multivariat regressionsanalys öppnar upp för att låta flera oberoende variabler avgöra 

vilken variabel som har mest effekt på den beroende variabeln (Hjerm, m.fl., 2018:143-44). 

Sådana oberoende variabler benämns ofta som kontrollvariabler och används i OLS 

regressionsanalyser där flera olika faktorer tros kunna påverka den beroende variabeln. Den 

kan också användas för att isolera effekten av x på y (Teorell & Svensson, 2007: 204), vilket är 

vad som avses här. Genom att lägga fram kontrollvariabler konstanthålls den oberoende 

variabeln för andra variabler, vilket möjliggör en undersökning kring vilka faktorer som bäst 

kan förklara förändringen på y (Hjerm, m.fl., 2018:133). De kontrollvariabler som valts i denna 

undersökning är få då designen i sig kontrollerar för alternativa förklaringsfaktorer. Endast två 

variabler har valts ut: Stadland och hushink. 

 

-Stadland 

 

Stadland är en (av SOM-Institutet) omkodad variabel och avser den plats där respondenten är 

bosatt. Denna variabel kan eventuellt kontrollera om det är bostadens geografiska läge och/ 

eller närhet till skogen och landsbygden som påverkar väljarnas stöd för Socialdemokraterna i 

riksdagsvalet. Då majoriteten av bränderna ägde rum i skogsområden på landsbygden kan 

variabeln komma att visa en skillnad mellan de respondenter och väljare som bodde nära 
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bränderna och de som inte gjorde det. Förhoppningen är att variabeln kan isolera sambandet 

mellan den oberoende och beroende variabeln.  

 

-Hushink  

 

Hushink är den andra kontrollvaribeln i den multivariata OLS-regressionen. Hushink avser den 

sammanlagda årsinkomsten för respondentens hushåll och är även den på förhand omkodad av 

SOM-institutet. Inkomst har genom tidigare forskning inom retrospektiv röstning visat sig 

kunna ha en viss påverkan på väljaren eftersom inkomst inte sällan är starkt korrelerad med den 

ekonomiska konjunkturen eller eventuell arbetslöshet.  
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6. Resultat och analys 
6.1. Resultat: Riksdagsvalet 
 

Nedan presenteras resultatet från OLS-regressionerna i tabell 3 som avser riksdagsvalet 2014 

och 2018. I modell 1 och 3 testas det bivariata sambandet mellan den oberoende variabeln 

”andelavbrändytaha” och den beroende variabeln ”röstade på S i riksdagsvalet 2014/2018”. 

Modell 2 och 4 är multivariata OLS-regressioner där den oberoende variabeln isoleras mot 

kontrollvariablerna ”hushink” och ”stadland”. Samtliga modeller i regressionen utgår från den 

första hypotesen: huruvida det finns en variation före och efter bränderna avseende stödet för 

Socialdemokraterna i riksdagsvalet hos de individer som bor i branddrabbade kommuner i 

Värmland. Ju mer branddrabbad väljarens kommun var desto större förändring bör det, utifrån 

hypotesen, finnas mellan olika kommuner i stödet för Socialdemokraterna. 

 

Samtliga fyra modeller består av individ-data. Vår behandlingsvariabel antas fånga upp 

variationen för varje individ beroende på var (i vilken kommun) individen bor. Förändringen 

mellan 2014 och 2018 mäts sedan genom att jämföra modellerna för 2014 och 2018. 

Variationen är således för respektive individ över tid. Den oberoende variabeln antas fånga upp 

variationen efter hur mycket det brann (därav namnet andelavbrändytaha). Icke-branddrabbade 

hamnar i kontrollgruppen, medan branddrabbade hamnar i experimentgruppen. För den 

oberoende variabeln antas det således finnas en samvariation mellan de minst drabbade och de 

mest drabbade och röststödet för sittande regering. För att sedan kunna mäta förändringen 

mellan de olika modellerna jämförs 2014 års experimentgrupp med 2018 års experimentgrupp. 

Detsamma gäller för kontrollgrupperna 2014 och 2018. 2014 års individ-data agerar då som en 

slags referenspunkt och baslinje före bränderna. Vi förväntar oss (utifrån vår hypotes) en 

förändring endast i experimentgruppen. Det innebär följaktligen en större minskning i röststöd 

ju mer det brann. 

 

 

Tabell 3 Resultat OLS-regression 

Beroende variabel: Röstade på Socialdemokraterna i riksdagsvalet 2014 & 2018 

 Modell 1  

(2014) 

Modell 2  

(2014) 

Modell 3 

(2018) 

Modell 4 

(2018) 
Oberoende variabler: 

Andelavbrändytaha 0.319 (0.161)** 0.297 (0.160)* 0.217 (0.121)* 0.218 (0.121)* 

Hushink  -0.000 (0.000)  0.000 (0.000)  

Stadland  -0.001 (0.000)*  -0.002 (0.001)** 

     

Konstant 0.224 (0.011) 0.281 (0.148) 0.288 (0.011)  0.301 (0.011) 

R2 0.004 0.006 0.001 0.007 

N 1692 

 

1419 2435 2435 

Signifikansnivå * p= 0.10, ** p= 0.05, *** p= 0.01. Robusta standardfel inom parantes.  

Källa: SOM-institutet (2014 & 2018). Den värmländska SOM-undersökningen 2014 & 2018. 
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I samtliga modeller förefaller lutningen på regressionskurvan vara positiv. Det innebär att det 

finns ett positivt samband mellan variablerna som faller inom signifikansnivån på 0.10 (90%) 

för modell 2-4 och 0.05 (95%) för modell 1. R2-värdet för samtliga modeller varierar mellan 

0.4 % (modell 1), 0.6 % (modell 2), 0.1% (modell 3) och 0.7% (modell 4). Det innebär att de 

oberoende variablerna för respektive modell tillsammans förklarar ett samband mellan 0.1% 

till 0.7% av variationen i den beroende variabeln.  

 

Vi kan se en förändring, om än marginell, på koefficienterna mellan åren 2014 och 2018. Mellan 

modell 1 och modell 3 kan vi se en minskning i koefficienten från 0.319 till 0.217. Likaså sker 

det en förändring mellan modell 2 och 4 när vi isolerar den oberoende variabeln mot våra 

kontrollvariabler ”hushink” och ”stadland”. I modell 2 antar regressionskoefficienten värdet 

0.297 med ett robust standardfel om 0.160. I modell 4 har koefficienten minskat till 0.218, med 

ett robust standardfel om 0.121. Precis som förutspått enligt designen av ett naturligt experiment 

har alltså kontrollvariablerna föga påverkan på den beroende variabeln eftersom 

experimentuppläggets design kontrollerar bort alternativa förklaringsvariabler. Det beror på att 

variabeln är exogen och således inte antas samvariera med andra variabler. Det robusta 

standardfelen inom parantes indikerar en inte obetydlig avvikelse från regressionslinjen.  

 

Att det finns signifikanta värden i tabellen kan initialt vålla viss förvirring. De signifikanta 

sambanden i modellerna är emellertid inte relevanta för att tyda en förändring i stöd över tid. 

Exempelvis är ett samband för år 2018 inget värt om vi inte kan sätta det i relation till förra 

valet. Teorin bakom retrospektiv röstning bygger på att väljare belönar eller bestraffar det 

sittande styret utifrån prestation. En väljare som inte röstade på socialdemokraterna i valet 2014 

kan således inte bestraffa samma parti 2018, utan bara om de varit trogna anhängare sedan 

tidigare eller belönat partiet genom sin röstsedel i tidigvarande val. För att värdena i tabellen 

ska tillföra relevans för undersökningen måste regressionskoefficienterna för år 2018 och 2014 

ställas mot varandra. 

 

  Förändring av regressionskoefficienten 

 

Det primära syftet med denna studie är att undersöka om det finns en förändring mellan 

regressionskoefficienterna från 2014 och 2018. Ovan (tabell 3) kan vi se att det föreligger en 

skillnad i regressionskoefficienterna mellan experimentgrupperna i modell 2, år 2014, och 

modell 4, år 2018. Mer specifikt är det en förändring som motsvarar -0.079 när vi subtraherar 

koefficienten för 2018 (0.218) med koefficienten för 2014 (0.297). Det negativa värdet betyder 

att förändringen är en minskning mellan valen 2014 och 2018. Stödet för S har med andra ord 

påverkats av oberoende variabeln ”andelavbrändyta” med 0.079 %-enheter per avbränt yta 

räknat i hektar. Mer konkret innebär förändringen att för varje hektar (eller 10 000 

kvadratmeter) som brann minskade stödet för Socialdemokraterna med 0.079%-enheter. 

Följaktligen var minskningen i stöd för S i riksdagsvalet 2018 jämfört med 2014 större i de 

kommuner som drabbades av mer omfattande bränder (och där en stor yta brann) än de 

kommuner som var mindre påverkade.  

 

Det är dock viktigt att veta om förändringen i regressionskoefficienterna är signifikant, alltså 

huruvida vi med säkerhet kan säga att behandlingsvariabeln ”andelavbrändyta” påverkade den 

beroende variabeln ”stöd för S i riksdagsvalet”. För att räkna ut om minskningen mellan 

regressionskoefficienten är signifikant används DiD-modellen (Paternoster, m.fl., 1998:859-

65). I DiD-modellen hamnar förändringen inte inom ett giltigt konfidensintervall. 

Signifikansvärdet (z) visar värdet -1.45 i vår DiD-modell. Således föreligger ingen statistisk 

inferens, eftersom värdet inte når upp till kravet på något av 90, 95 eller 99%-intervallen. 
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Resultatet förklarar att det inte finns någon signifikant bestraffningseffekt för 

Socialdemokraterna i riksdagsvalet som kan kopplas till skogsbränderna 2018. Hade resultatet 

varit signifikant borde vi kunna anta att samma gäller för hela populationen: värmlänningar 

mellan 18-85 år som röstade i kommunvalen 2014-2018.  

 

6.1.1. Analys av fråga 1: Har stödet för Socialdemokraterna minskat mellan riksdagsvalen 
2014 och 2018 och kan förändringen förklaras av retrospektiv röstning efter skogsbränderna 
2018? 
 

En grundförutsättning för retrospektiva röstning är att det hålls demokratiska, periodiska val 

där det politiska styret kan hållas ansvarig för handlingar begångna under mandatperioden 

(Manin, m.fl., 1999:). Väljare delegerar den politiska makten till politiker därför att de förväntas 

bli representerade av handlingskraftiga ledare som fattar gynnsamma beslut för sin väljargrupp. 

Därför ligger det i regeringars intresse att förhålla sig handlingskraftig vid oväntade händelser 

så att de kan belönas för sitt arbete och stanna kvar vid makten (Ferejohn 1986:7). När 

regeringen och de folkvalda politikerna agerar i motsats till sina väljares intresse uppstår en 

delegeringsförlust. Då är väljarnas starkaste vapen deras möjlighet att utdela sanktioner via 

röstsedeln (Strom, m.fl., 2003:56-59). I kontexten av en allvarlig naturkatastrof är det 

regeringens krishantering och ageranden som är avgörande för om väljaren kommer bestraffa 

eller belöna det sittande styret.  

 

Resultatet av denna studie kan inte bekräfta något signifikant samband mellan den 

socialdemokratiskt dominerade regeringen och retrospektiv röstning, varken åt det belönande 

eller bestraffande hållet.  Svaret på frågeställningen är att det föreligger en samvariation i 

förändringen mellan 2014 och 2018, men att denna samvariation inte kan behandlas som en 

övertygande indikation på att en bestraffning de facto ägt rum. Resultatet i studien gör gällande 

att det föreligger en negativ differens mellan regressionskoefficienterna för 2018 och 2014. 

Förändringen indikerar att det skett en minskning i stöd mellan riksdagsvalen 2014 och 2018. 

Stödet för Socialdemokraterna påverkades negativt ju större avbränd yta som fanns i den 

enskilda väljarens kommun. Förändringen motsvarar -0.079%-enheters minskning i stöd för 

Socialdemokraterna per hektar avbränd yta. Väljarna i Hagfors och Kristinehamns kommun 

(där det brann allra mest) borde följaktligen ha tilldelat en större bestraffningseffekt på 

Socialdemokraterna då det brann över en yta på 250 respektive 210 hektar där. Detta att jämföra 

med Munkfors och Sunne kommun där det totalt sett brann mindre än ett hektar. Att dessa 

uppskattningar skulle vara generaliserande över vår population kan vi dock bara spekulera i 

eftersom förändringen inte visade sig vara signifikant. Svaret på frågan är således att inte har 

skett en signifikant minskning i stöd för Socialdemokraterna mellan valen 2014 och 2018 som 

kan förklaras av retrospektiv röstning relaterat till krishanteringen.  

 

Resultatet visar snarare att väljarna var neutralt inställda till krishanteringen av bränderna. 

Denna iakttagelse kan bero på flera olika faktorer, varav en del går att härleda till tidigare 

forskning inom ämnesområdet. Faktorer som handlingskraft är särdeles viktigt eftersom 

väljarna förväntar sig det (Healy & Malhotra, 2010:2-3). Regeringen verkar ha agerat 

skyndsamt i takt med den dramatiska händelseutvecklingen under framför allt juli månad. 

Många frågetecken ställdes upp kring Sveriges bristfälliga beredskap, vilket kan ha 

kompenserats och stabiliserats av den omfattande hjälpinsats som hämtades in från hela Europa. 

Det kan ha uppfattats som en symbol för handlingskraft från regeringens sida och gett en viss 

positiv effekt. Hade hjälpinsatserna inte varit tillräckliga i kombination med en dålig 

upprustning och uteblivna löften om ekonomiskt stöd, kunde regeringens krishantering blivit 

en avgörande utgång för hela valet (Achen & Bartels 2014, 18-19 & 29).  I fallet för denna 
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undersökning verkar det ”katastrofläge” som regeringen faktiskt utfärdade i Sverige och i 

Värmland ansetts som tillräcklig, men inte så bra att den gav några belöningseffekter hos de 

branddrabbade väljarna. 

 

En annan faktor till den neutrala inställningen kan vara att region Värmland inte var tillräckligt 

branddrabbat som helhet och att väljarna således inte hade fog för att varken belöna eller 

bestraffa Socialdemokraterna. Med andra ord så fanns det inget behov av en omfattande 

krishantering från nationellt håll. Den negativa samvariation i förändringen mellan valen kan 

delvis också förklaras av solidaritet för de omkringliggande regionerna som drabbades ännu 

hårdare. Rimligtvis borde de värmlänningar som drabbades också ställt högre krav på 

krishantering och stödinsatser, men tidigare forskning visar att dessa krav även kan ha ställts 

för hanteringen i närliggande områden utanför regionens gränser (Healy & Malhotra, 2013:13). 

 

Tidpunkten för valet kan ha medfört både för- och nackdelar för mätningen. Fördelen är att 

väljarnas reaktioner kan analyseras i realtid och i direkt anslutning till katastrofen. Nackdelen 

är att effekten av retrospektiv röstning vid naturkatastrofer kan dröja kvar över flera 

mandatperioder, en effekt vilket denna studie omöjligen kan ha fånga upp (se t.ex. Bechtel & 

Hainmueller 2011 för långvariga effekter). Vad utfallet av regeringens vallöften och 

försäkringar om statligt stödpaket innebär för den retrospektiva röstningsfunktionen, är en 

faktor som kan påverka stödet för regeringen på längre sikt. Perioden för bränderna föranledes 

även av en lång högkonjunktur vilket enligt tidigare studier kan vara en betydande faktor för 

retrospektiv röstning. I detta fall var möjligen de branddrabbade individernas finansiella lycka 

(trots bränderna) så pass stor att de inte hade tillräckliga skäl för att belöna eller bestraffa 

regeringen i valet (Kiwiet & Rivers, 1984:376-77). 

 

6.2. Resultat: kommunvalet 
 

Den presenterade tabellen nedan (tabell 4) visar OLS-regressioner avseende kommunvalet 2014 

och 2018. Den avser att undersöka om det finns en förändring i stödet för Socialdemokraterna 

i kommunvalet som kan härledas till skogsbränderna 2018. Modellerna i tabellen avser att pröva 

uppsatsens andra frågeställning: om det finns några bestraffningseffekter för 

Socialdemokraterna i kommunvalet 2018 hos de individer som bor i branddrabbade kommuner 

i Värmland. Ju mer branddrabbad väljarens kommun var, desto större förändring väntas stödet 

bli för Socialdemokraterna på kommunal nivå. I modell 1 och 3 prövas regressionerna för 

bivariata samband, medan modell 2 och 4 prövar för multivariata samband när 

behandlingsvariabeln isoleras mot kontrollvariablerna ”hushink” och ”stadland”.  

 

Samtliga fyra modeller består av individdata. Vår behandlingsvariabel antas fånga upp 

variationen för varje individ beroende på var (i vilken kommun) individen bor. Förändringen 

mellan 2014 och 2018 mäts sedan genom att jämföra modellerna för 2014 och 2018. 

Variationen är således för respektive individ över tid. Den oberoende variabeln antas fånga upp 

variationen efter hur mycket det brann (därav namnet andelavbrändytha). Icke-branddrabbade 

hamnar i kontrollgruppen, medan branddrabbade hamnar i experimentgruppen. För den 

oberoende variabeln antas det således finnas en samvariation mellan de minst drabbade och de 

mest drabbade och röststödet för Socialdemokraterna i kommunvalet. För att sedan kunna mäta 

förändringen mellan de olika modellerna jämförs 2014 års experimentgrupp med 2018 års 

experimentgrupp. Detsamma gäller för kontrollgrupperna 2014 och 2018. 2014 års individdata 

agerar då som en slags referenspunkt och baslinje före bränderna. Vi förväntas oss (utifrån vår 

hypotes) en förändring endast i experimentgruppen. Det innebär följaktligen en större 

minskning i röststöd ju mer det brann.   
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Tabell 4 Resultat OLS-regression 

Beroende variabel: Röstade på Socialdemokraterna i kommunvalet 2014 & 2018 

 Modell 1  

(2014) 

Modell 2  

(2014) 

Modell 3 

(2018) 

Modell 4 

(2018) 
Oberoende variabler: 

Andelavbrändytaha 0.136 (0.126)** 0.020 (0.154) -0.166 (0.118)  -0.165 (0.117) 

Hushink  -0.001 (0.000)**  -0.001 (0.000) 

Stadland  -0.001 (0.000)  -0.002 (0.001)** 

     

Konstant 0.237 (0.011) 0.302 (0.015) 0.278 (0.010) 0.291 (0.011) 

R2 0.000 0.005 0.001 0.006 

N 1692 1419 2435 2435 

Signifikansnivå * p= 0.10, ** p= 0.05, *** p= 0.01. Robusta standardfel visas inom parantes. 

Källa: SOM-institutet (2014 & 2018). Den värmländska SOM-undersökningen 2014 & 2018. 

 

När samtliga modeller är prövade kan vi se att det enkom är i modell 1 det finns ett samband 

inom konfidensintervallet på 90% mellan vår oberoende variabel ”andelavbrändytaha” och stöd 

för Socialdemokraterna i kommunvalet 2018. Ser vi till R2 värdet upptäcker vi dock att 

behandlingsvariabeln endast förklarar en obetydlig del i variationen i den beroende variabeln 

(0 %). I modell 1 förefaller regressionskurvan vara positiv, vilket innebär ett positiv samband 

mellan de prövade variablerna. Mer konkret betyder det att ju mer branddrabbad väljaren var 

desto högre stöd för S, dock med en ganska stort robust standardfel om 0.126.  

 

När vi isolerar ”andelavbrändyta” mot våra kontrollvariabler kan vi i modell 2 se att 

koefficienten minskar från 0.136 till 0.020, däremot utan att vara signifikant. Skillnaden i 

koefficienterna i tabell 2 och 3 kan inte tydas på liknande sätt mellan tabell 3 och 4. Där verkar 

vår behandlingsvariabel isoleras bättre mot kontrollvariablerna. Den kanske mest intressanta 

delen av tabellen är vad som händer för 2018 i modell 3 och 4. Där kan vi se att lutningen på 

regressionskurvan är negativ, vilket följer vår hypotes att det föreligger en bestraffningseffekt 

även på kommunal nivå.  

 

 Förändring i regressionskoefficienten 

 

Experimentgruppernas regressionskoefficienter för år 2014 och 2018 i modell 2 och 4 (tabell 

4) påvisar en förändring om -0.185 efter att vi subtraherat -0.165 med 0.020. Förändringen 

anger att det har skett en minskning av stödet för S i kommunvalen även för 2018 som påverkats 

av vår behandlingsvariabel. Resultatet förklarar att för varje hektar mark som brann så 

minskade stödet för S med -0.185%-enheter. DiD-modellen visar dock att förändringen inte är 

statiskt inferent då signifikansen hamnar på -9.46 och utanför konfidensintervallet. 

(Paternoster, m.fl. 1998:859-65). Hade resultatet varit signifikant borde vi kunna anta att 

samma gäller för hela populationen: värmlänningar mellan 18-85 år som röstade i 

kommunvalen 2014-2018.  
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6.2.1. Analys av fråga 2: Finns det en liknande bestraffningseffekt för Socialdemokraterna i 
kommunvalet 2018? 
 

Att kunna ställa den politiska makten till svars för sina handlingar och ageranden är en 

avgörande beståndsdel även för den lokala demokratin. Vad gäller förändringen i 

regressionskoefficienten (tabell 4) för 2018 (modell 4) respektive 2014 (modell 2) föreligger 

det en minskning på -0.185. Det innebär att för varje hektar mark som brann så minskade stödet 

för Socialdemokraterna i kommunvalet med -0.185%-enheter. Förändringen är större än den 

för riksdagsvalet (se tabell 3), dock utan att vara signifikant efter att den prövats i DiD-

modellen. Hade förändringen varit signifikant skulle vi (samma som i fråga 2, kap 6.1.1) kunna 

förvänta oss en större minskning i stöd för Socialdemokraterna hos väljare i mer branddrabbade 

kommuner. Svaret på frågeställning blir således samma som för fråga ett. Det finns ingen 

övertygad indikation på att en bestraffning ägt rum hos de branddrabbade individerna i 

kommunvalen 2018. Denna upptäckt är dock inte unik av sitt slag. All tidigare forskning på 

retrospektiv röstning i lokala val har gjort gällande att väljarnas bestraffning snarare riktas mot 

regeringen på central nivå än det lokala styret i händelse av en naturkatastrof (Howell & Berry, 

2011:844). Det innebär att de lokala S-politikerna verkar har undgått bestraffning i valet, vilket 

som bekant följer den allmänt vedertagna hållningen för teoribildningen.  

 

Trots att det verka föreligga en viss förändring (minskning) i röstandelen (om än insignifikant) 

så förefaller väljarna ha en neutral inställning till Socialdemokraternas krishantering även på 

kommunal nivå. Självfallet finns det nyanser i detta och vissa delar av krishanteringen kan ha 

varit bra respektive mindre bra. Tidigare forskning hävdar dock att uppmaningar om hjälp från 

lokala politiker tenderar att gynna den lokala beslutfattaren, oavsett om central hjälp beviljas 

eller uteblir (Healy & Malhotra, 2010:4). Resultatet av studien kan inte skönja några sådana 

tendenser. Men eftersom det nationella styret tenderar att behöva stå till svars för 

krishanteringen av en naturkatastrof, bör inte lokala politiker har något att förlora, utan snarare 

gynnas av att kräva stödinsatser och resurser från centralt håll (Reeves & Gasper, 2011:341-

44). 

 

6.3. Metodkritisk diskussion 
 

Det har tidigare konstaterats att det verkar finnas en (insignifikant) minskning i stöd för 

Socialdemokraterna i riksdags- och kommunvalet 2018 som kan förklaras av vår 

behandlingsvariabel. Ett av problemen med studien är emellertid att vi vet inte hur 

branddrabbade individerna i undersökningen kan anses vara. Vi vet inte heller var i kommunen 

de är bosatta. Med andra ord om de bodde i närheten av en brand eller inte.  Dessa faktorer kan 

tillsammans bidra till en försvåring av vår datatolkning. Den data som används är begränsad 

och ger ett trubbigt mått. Avsaknaden av paneldata gör att det inte går att undersöka 

förändringen av samma individer mellan valen. Att det är olika individer som agerar 

analysenheter mellan de båda undersökningarna gör att det inte med säkerhet går att veta hur 

förändringen skett på individnivå. Å andra sidan bygger SOM-institutet sin data på statistisk 

logik med omfattande urval för att kunna generalisera resultat över hela populationer. Därför 

borde vi kunnat anta att om förändringen var signifikant så skulle det vara representativt för 

hela populationen i region Värmland.  

 

Även om statistiska mätverktyg kan ge oss vissa förklaringar på politiska företeelser så kvarstår 

problematiken kring att komma med välgrundade slutsatser. Det beror på att själva data-
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innehållet mäts på aggregerad nivå och därmed inte kan förklara vad som faktiskt pågår i en 

väljares huvud. Det kommer heller aldrig finnas någon tillgänglig data som kan mäta på de 

individer som var drabbade i Värmland. Därför får studien förlita sig på grova uppskattningar 

utifrån den individ-data som finns till hands. I en annan undersökning av brändernas effekter 

skulle Värmlands kommuner kunna agera analysenheter istället för enskilda individer. En sådan 

mätning hade troligen gett ett mer tillförlitligt mått. Dessutom är paneldata i sig ett relativt 

sällsynt inslag i svenska enkätundersökningar och ett sådant material är således begränsat. 

Kanske hade vi behövt mäta retrospektiva effekter över en längre period även efter valet 2018 

för att finna en signifikant samvariation.  
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7. Slutsats 
 

Att ställa den politiska makten till svars för sina handlingar och ageranden är en avgörande 

faktor för en fungerande demokrati. I enlighet med retrospektiv teoribildning innebär det att 

belöna eller bestraffa det sittande styret vid valurnorna baserat på deras prestation. Det primära 

syftet med denna uppsats har varit att undersöka det relativt outforskade området: 

skogsbränders påverkan på den retrospektiva röstningsfunktionen i parlamentariska 

demokratier. Undersökningen av skogsbränders påverkan på politiska val är den första i sitt 

slag och hoppas kunna bidra till ytterligare kunskap inom forskningsgrenen.  

 

Skogsbränderna som härjade i Sverige under sommaren 2018 blev de mest extensiva i modern 

tid och orsakade stora efterverkningar för den svenska skogsnäringen. Den socialdemokratiskt 

ledda regeringen fick tidvis utstå hård kritik i medierapporteringen och av den politiska 

opinionen för sin hantering av situationen. Bränderna var fördelade över hela region Värmland 

vilket gav möjligheten att undersöka brändernas påverkan på det närliggande valet genom ett 

naturligt experimentupplägg. Datamaterialet byggde på enkätundersökningar från SOM-

institutets Värmlandsundersökning vilket gav tillfälle undersöka en potentiell förändring av 

Socialdemokraternas röstandel i branddrabbade kommuner i Värmland mellan valen 2014 och 

2018.   

 

Det mest uppseendeväckande resultatet från studien är att Värmlands väljare verkar ha haft en 

neutral inställning till Socialdemokraternas krishantering. Således föreligger det ingen 

signifikant bestraffningseffekt i de kommuner där det brann mest, varken i riksdags- eller 

kommunvalet. Däremot föreligger det en negativ samvariation i förändringen mellan 2014 och 

2018. Denna samvariation kan inte behandlas som en övertygande indikation på en 

bestraffningseffekt eftersom den inte är signifikant och kan således inte heller generaliseras 

över hela populationen. Att det inte förelåg någon bestraffningseffekt på Socialdemokraterna i 

kommunvalet är dock väntat utifrån tidigare forskning som visat på att effekten främst sker på 

central, nationell nivå och inte på de lokala företrädarna. Det är möjligt att även om 

minskningen i stöd varit statistiskt signifikant hade vi ur ett metodkritiskt perspektiv haft svårt 

att nå en slutsats om kausalitet. Detta på grund av materialet som bestod av olika individer och 

inte en sammanhängande paneldata. Avsaknad av paneldata kan därför vara en förklaring till 

varför det saknas signifikans i mätningen. För att verkligen veta hur 2018 års bränder påverkade 

valet 2018 hade möjligen en större undersökning fordrats. Hur som helst ligger det i sakens 

natur att inte med säkerhet kunna veta eftersom vi aldrig kommer få tillgång till vad folk har 

röstat på och istället får förlita oss på grova uppskattningar. Svaren på frågeställningarna är 

emellertid att det verka föreligga en negativ samvariation i förändring i både kommun och 

riksdagsvalet, men utan att vara signifikant. Följaktligen finns det ingen bestraffningseffekt hos 

väljare i mer brandrabbade kommuner.  

 

Slutsatsen av undersökningen är att det inte fanns någon bestraffningseffekt som kan kopplas 

retrospektiv röstning. Detta kan bero på att bränderna i Värmland inte var så omfattande som 

befarat eller att väljarna, till skillnad från media och opposition, inte antog en lika kritisk 

hållning till regeringens krishantering.  
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Appendix 1 
Tabell 5 Deskriptiv statistik 

Variabler Mått Analysenheter 

& antal 

observationer  

Medelvärde 

& robusta 

standardfel 

Min/Max 

Beroende variabler     

Valriks14 Röstade på 

Socialdemokraterna 

i riksdagsvalet 

2014. 

Respondenter 

N= 1695 

(0.23, 0.42) (0, 1) 

Valriks18 Röstade på 

Socialdemokraterna 

i riksdagsvalet 

2018. 

Respondenter 

N=2435 

(0.30, 0.45) (0, 1) 

Valkommun14 Röstade på 

Socialdemokraterna 

i kommunvalet 

2014. 

Respondenter 

N=1695 

(0.24, 0.42) (0, 1) 

Valkommun18 Röstade på 

Socialdemokraterna 

i kommunvalet 

2018. 

Respondenter 

N=2435 

(0.27, 0.44) (0, 1) 

Oberoende variabler     

Andelavbrändytaha14 

 

 

 

Andel avbränd yta 

av kommunens 

totala yta (i hektar), 

2014. 

Respondenter 

N= 1692 

(0.04, 0.08) (0, 1.9) 

Andelavbrändytaha18 Andel avbränd yta 

av kommunens 

totala yta (i hektar), 

2014. 

Respondenter 

N= 2435 

(0.04, 0.07) (0, 0.27) 

Kontrollvariabler     

Hushink14 Hushållets 

sammanlagda 

årsinkomst för 2014 

Respondenter 

N=1420 

(8.5, 24.38) (1, 99) 

Hushink18 Hushållets 

sammanlagda 

Respondenter 

N=2435 

(12.04,23.96) (1, 99) 

http://www.users.abo.fi/adjupsjo/ekonometri/KAPITEL%2017%20HETEROSKEDASTICITET%20OCH%20VIKTNING.pdf
http://www.users.abo.fi/adjupsjo/ekonometri/KAPITEL%2017%20HETEROSKEDASTICITET%20OCH%20VIKTNING.pdf
http://varmland.se/varmlands-styrkor/skog/
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Appendix 2 
 

 

DiD-modell: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellen är en uträkning huruvida förändringen mellan regressionskoefficienterna för 2014 

och 2018 är signifikant. DiDiD avser förändringen på regressionskoefficienterna mellan 

riksdagsvalet 2014 och 2018 (se tabell 1, modell 2 och 4), samt kommunvalet 2014 och 2018 

(se tabell 2, modell 2 och 4). Förändringen räknas ut genom att subtrahera 2018 års 

regressionskoefficient med 2014 års. Förändringen delas sedan med värdet på nämnaren där SE 

avser de robusta standardfelen och DiD värdet på regressionskoefficienten. Om förändringen 

mellan årtalen är signifikant ska Z uppge ett värde inom något signifikansintervallen 

(Paternoster, m.fl., 1998) 

 

årsinkomst för 

2018. 

Stadland14 Var i kommunen 

bor du? 2014. 

Respondenter 

N=1420 

(4.07, 12.23) (1, 99) 

Stadland18 Var i kommunen 

bor du? 2018. 

Respondenter 

N=2435 

(5.18, 15.81) (1, 99) 

     

 DiDiD 

 

Z = 

 
 (SEDiD2018)2+(SEDiD2014)2 
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